


Despre lungul drum până la tine însuţi

Totul a pornit din marea curiozitate a fiinţei mele şi din dorinţa de a lămuri enigma propriei existenţe.
Aveam puţin peste 20 de ani, tocmai mă liberasem din armată şi mă simţeam la o răscruce de
drumuri, fără să ştiu încotro să mă îndrept. După câteva ezitări, am pornit pe drumul literaturii,
lăsînd în urmă fotografia şi pictura. Nu ştiu nici acum dacă a fost o decizie sută la sută personală sau
mâna destinului, dar pot spune cu certitudine că pe drumul ce a urmat am fost călăuzit de un înger
păzitor. Chiar dacă la puţin timp după asta am simţit că viaţa mea se întunecă pentru totdeauna. Am
fost nevoit atunci să mă retrag în mine însumi, să înfrunt şi norii dinlăuntru şi întunericul din afară.
Aşa a început odiseea mea lăuntrică, o neîncetată căutare a luminii, a adevărului, a propriului eu. Ar
fi foarte greu să rezum aici, în câteva rânduri, zece ani de frământări spirituale, dar trebuie să spun că
marea poezie a lumii mi-a fost mereu alături în momentele în care mitologiile, religiile şi filosofiile nu
mă mai mulţumeau, deşi, trebuie să recunosc, fără ele nu ai cum să ajungi la tine însuţi. Iar în ceea ce
mă priveşte, fără ele nu aş fi găsit drumul spre lumină, nu aş fi simţit că viaţa mea începe să se
lumineze din nou. A fost un drum anevoios, asemeni urcării pe cel mai înalt munte al lumii, o
continuă ardere interioară, cu momente de disperare adâncă, dar şi cu nebănuite revelaţii, după care,
ajuns în vârf, simţi că nu mai urmează decât înălţarea la cer. În acel moment, am înţeles că asceza
mea abia începe. Şi, timp de trei ani şi jumătate, am încercat să mă apropii de propriul eu, de acel eu
impersonal din cuvântul Dumnezeu. La care, pentru a ajunge, trebuie să călătoreşti cu mintea spre
începutul lumii şi chiar mai încolo, trebuie să mergi înspre sfârşitul ei şi chiar mai departe, pentru a
înţelege că „nu există geneză mai mare decât există astăzi, nici apocalipsă mai mare ca acum”, cum
spunea Walt Whitman. Când însă înţelegi asta, eşti deja în afara lumii, ca să nu zic deasupra ei, eşti
deja în afara timpului şi începi să vezi altfel lucrurile, începi să vezi cu adevărat. Dar eşti singur sau,
cel mult, te simţi singur, pentru că „cine mai poate să-şi fortifice singurătatea are încă oameni
înlăuntrul său”, cum spunea Elitis. Şi drumul tău spre tine însuţi nu se opreşte aici, drumul tău spre
tine însuţi continuă până când, desprins de tine însuţi, cel care ai fost, ajungi la tine însuţi, cel care eşti.

Nicolae Silade
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GEORG TRAKL

(1887 - 1914)

Vis și tenebre

Seara tatăl a devenit moșneag; în camere
întunecate chipul mamei a împietrit, iar asupra
feciorului apăsa blestemul neamului degenerat.
Uneori își aducea aminte de copilăria lui, năpădită
de boală, de spaime și întuneric, jocuri tăcute în
grădina stelelor, ori că el hrănea șobolanii în curte
pe înserat. Silueta zveltă a surorii sale s-a ivit din
oglinda albastră, iar el a căzut ca și mort în întu-
neric. Noaptea i s-a deschis gura asemeni unui
fruct roșu, iar stelele străluceau deasupra tristeții
sale mute. Visele sale au umplut vechea casă a stră-
bunilor. Seara mergea cu plăcere să se plimbe prin
cimitirul dărăpănat, ori privea în criptele întu-
necate la cadavre, petele verzi ale descompunerii
de pe mâinile lor frumoase. La poarta mănăstirii a
cerșit o bucată de pâine; umbra unui cal negru a
sărit din întuneric și l-a speriat. În vreme ce stătea
întins în patul său rece, l-au cuprins lacrimi de
negrăit. Dar lângă el nu era nimeni care să-i fi pus
mâna pe frunte. Când a venit toamna, el s-a dus,
clarvăzător, în poiana brună. O, orele de extaz
înflăcărat, serile lângă râul verde, vânătorile. O,
sufletul, care murmura lin cântecul trestiei îngăl-
benite; smerenie pasională. A privit în tăcere și
îndelung ochii înstelați ai broaștei, cu mâinile tre-

murânde a simțit răcoarea pietrei bătrâne și a
comentat venerabila legendă a izvorului albastru.
O, peștii argintii și fructele, care cădeau din copacii
piperniciți. Sintonia pașilor săi l-au umplut de
mândrie și mizantropie. În drum spre casă a
întâlnit un castel nelocuit. Zei încremeniți stăteau
în grădină, jelind pe înserat. Dar lui i s-a părut: aici
am trăit eu ani uitați. Un coral liturgic îl copleșește
cu fiori divini. Dar el își petrecea zilele într-o peș-
teră întunecată, ca un lup învolburat, mințind,
furând și ascunzându-se de chipul alb al mamei
sale. O, ceasul când cu gura împietrită în grădina
stelelor s-a cufundat, când umbra ucigașului venit-
a deasupră-i. Cu fruntea sângerie a intrat în mlaș-
tină și mânia lui Dumnezeu i-a pedepsit umerii de
metal; o, mesteacănii în furtună, fiarele fioroase,
care se fereau de cărările lui întunecate. Ura,
desfrâul, i-au ars inima, căci în grădina înverzită a
verii el a violentat țâncul tăcut, pe a cărui chip stră-
lucitor și-a recunoscut chipul buimac. Jalea serii,
acolo, la fereastră dintre flori purpurii, un schelet
înfricoșător, apare moartea. O, voi, turnuri și clo-
pote; ia umbrele nopţii cad împietrind peste el.

Nimeni nu l-a iubit. Minciuna și desfrâul i-au
ars spiritul în odăile crepusculului. Foșnetul albas-
tru al unei rochii de femeie l-au făcut să încreme-
nească, să se prefacă în stană de piatră, iar în prag
veghea silueta nocturnă a mamei sale. Deasupra
tigvei s-au ridicat umbrele răului. O, voi nopți și
voi stele. Spre seară a urcat cu schilodul în munți;
pe piscul înghețat zăcea strălucirea trandafirie a
apusului, iar inima sa murmură încet în amurg.
Brazi falnici au coborât cu greu peste ea, iar vână-
torul cel roșu* a ieșit din pădure. Noapte fiind,
cristale i-au frânt inima, iar întunericul i-a izbit
fruntea. Sub stejarii desfrunziți, el a sugrumat cu
mâinile înghețate o pisică sălbatică. Lamentându-
se, pe drept, a apărut apoi alcătuirea albă a unui
înger, crescând în întuneric la umbra infirmului. El
însă a ridicat o piatră și a aruncat-o înspre el, care a
fugit urlând și oftând, apoi chipul blând al îngeru-
lui dispăru la umbra copacului. Îndelung a stat
întins pe câmpul pietros și a privit mirat cortul de
aur al stelelor. Alungat de lilieci, a dat buzna în
întuneric. Gâfâind, a intrat mai apoi în casa dărăpă-



nată. În curte a băut, ca o fiară sălbatică, din apele
albastre ale fântânii, până ce i s-a făcut frig. Agitat
stătea pe scările înghețate, supărat pe Dumnezeu
că va muri. O, chipul cenușiu al spaimei, în vreme
ce-și ridica ochii rotunzi deasupra gâtului tăiat al
unui porumbel. Gonind pe scări ciudate a întâlnit
o copilă evreică și a apucat-o de părul ei negru și i-
a luat gura. Ostilul l-a urmat pe ulițe întunecate, iar
auzul i-a fost sfâșiat de un zăngănit feroce. Pe lângă
zidurile toamnei a urmat, un tânăr paracliser, liniș-
tea preotului taciturn; sub copacii veștezi, a respirat
fierbințeala acelui venerabil veșmânt. O, discul
palid al soarelui. Chinuri dulci îi pier carnea. Într-
un pasaj dărăpănat, i-a apărut imaginea lui sânge-
rândă, holbându-se din gunoaie. Mai profund i-au
plăcutt lucrările sublime ale pietrei; turnul, care
năvălește noaptea cerul albastru înstelat cu grimase
infernale; mormântul rece unde se păstrează inima
înflăcărată a omului. Vai de vinovăția inefabilă care
o face cunoscută. În vreme ce el, căzut pe gânduri,
mergând în jos pe râul toamnei pe sub copacii goi,
îi apăru în mantie strălucitoare, un demon în
flăcări, sora sa. La trezire, stelele s-au stins la
capetele lor.

O, neam blestemat. Când fiecare destin este
împlinit în încăperi maculate, moartea intră în casă
cu pași putrezinzi. Oh, numai că afară este primă-
vară, iar în copacul înflorind o pasăre neprihănită
cântă. Dar verdele palid ofilit îngrozitor de pe
ferestrele nocturne și inimile care sângerează încă
meditează la rău. O, cărări ale visătorilor, crepuscu-
lare și primăvăratice. Mai degrabă îl bucură gardul
înflorit, sămânța proaspătă a plugarului și pasărea
cântătoare, făptura blândă a lui Dumnezeu; clopo-
tul de seară și frumoasa mulțime a oamenilor. Ca
să-și uite soarta și înțepăturile ei spinoase.
Pârâul înverzește liber, și-i argintiu pe unde picio-
rul său rătăcește și un copac glăsuiește foșnind
deasupra capului său năucit. Așadar el ridică
șarpele cu mână lui plăpândă și inima i se topește
în lacrimi fierbinți. Sublimă este liniștea pădurii,
întunericul ei verde și creaturile mușchilor care
flutură când se lasă noaptea. O, fiorul, căci fiecare-
și cunoaște vinovăția, merge pe cărări spinoase.
Așa că a găsit în tufa de mărăcini arătarea albă a

pruncului care sângera după mantia mirelui ei.
Dar el stătea în fața ei, îngropat în părul său stic-
los, mut și suferind. O, îngeri strălucitori împrăști-
ind vântul purpuriu al nopții. El a locuit toată
noaptea într-o peșteră de cristal, iar lepra i-a cres-
cut argintiu pe frunte. Pe o umbră a coborât calea
catârilor sub stelele toamnei. A nins, iar întuneri-
cul albastru a umplut casa. Un sunet orb suna ca
vocea dură a tatălui cauzând groază. Vai de înfăți-
șarea înclinată al femeilor. Din mâinile încreme-
nite ale sexului înspăimântat au căzut rodul și
unealta. Un lup a sfâșiat primul născut, iar surorile
au fugit în grădini întunecate, la bătrâni uscățivi.
Un vizionar smintit a cântat despre asta zidurilor
ruinate, iar vocea lui a amuțit vântul lui Dumne-
zeu. O, desfrâul morții. O, voi, copiii unui neam
întunecat. Flori malefice de sânge sclipesc argintiu
pe acele tâmple, luna rece în ochii lui frânți. O,
nocturnul; o, blestematul.

Adânc este somnul în otrăvuri întunecate,
plin de stele și chipul alb al mamei, cel împietrit.
Amară este moartea, hrana celor vinovați; în ra-
murile brune ale arborelui (genealogic- n.trad.) s-
au prăbușit rânjind fețele lor pământești. Dar abia
auzit acela cânta la umbra verde a socului, trezind-
se din visele urâte; jocuri dulci i-a brodit un înger
rozaliu, ca el, un sălbatic blând, a ațipit înspre
noapte; și a văzut chipul înstelat al purității. Aurie
s-a cufundat floarea soarelui peste gardul grădinii,
căci era vara. O, harnicia albinelor si frunzele verzi
ale nucului; furtunile trecătoare. Macul înflorea și
el argintiu, purtând în măciulia-i verde înstelatele
noastre vise nocturne.Oh, cât de liniștită era casa
când tata a intrat în întuneric. Fructul s-a copt
purpuriu pe arbore, iar grădinarul l-a atins cu
mâinile-i aspre; o semnele păroase în soarele stră-
lucitor. Dar spre seară, tăcută, umbra mortului a
intrat în cercul de doliu al familiei sale iar pasul ei
răsuna cristalin și limpede pe pajiștea verde din
fața pădurii. Tăcuți ei s-au adunat la masă; muri-
torii au frânt cu mâini palide pâinea, sângerândă.
Vai de ochii împietriți ai surorii, căci la masă
nebunia ei a umbrit fruntea întunecată a fratelui,
mama între mâinile celor îndoliați a prefăcut pâi-
nea în piatră. O, cei zăcuți, acolo cu limbi de argint



ei tac infernul. Așadar au stins lămpile în cripta
rece și de sub măștile pururii au privit tăcuți
oamenii suferinzi. Toată noaptea a fremătat ploaia
și a dezmorțit coridorul de la intrare. Prin sălbăti-
cia spinoasă au urmat cărările întunecate și îngăl-
benite din grîu, cântecul ciocârliei și liniștea
blândă a ramurilor verzi ca să-și găsească pacea. O,
voi sate și trepte cu mușchi, priveliști fierbinți. Dar
picioarelor li se clatină pașii peste șerpii adormiți
de la marginea pădurii iar urechea urmează mereu
țipătul frenetic al vulturului. Seara el a găsit o pus-
tietate stearpă, escortând un mort înspre casa întu-
necată a Tatălui său.Un nor purpuriu i-a învăluit
capul, astfel încât a căzut în tăcere peste propriul
său sânge și chip, o înfățișare luminată de lună;
împietrită cufundându-se în gol, acolo, într-o
oglindă spartă, un tânăr muribund, i s-a arătat sora;
noaptea înghițea neamul blestemat.

*Georg Trakl: Opera poetică. Munchen 1972, p. 80-85.

Dintr-un potir de aur. Barabas

- O fantezie

Și s-a întâmplat la aceeași oră când ei l-au
condus pe Fiul Omului spre Golgota, care este
locul unde ei execută tâlharii și ucigașii.

S-a întâmplat la aceeași oră măreață și
incandescentă când el și-a desăvârșit lucrarea.

S-a întâmplat, că la acea oră o mare mulțime
de oameni a mărșăluit zgomotos pe străzile
Ierusalimului – iar în mijlocul gloatei mergea
Barabas, ucigașul, ținându-și sfidător capul sus.

Iar în jurul lui erau curve înzorzonate, cu
buzele rujate sângeriu și fețe machiate, care se
repezeau către el. Iar în jurul lui erau bărbați, ai
căror ochi priveau împăienjeniți de vin și vicii. Dar
în toate cuvintele rostite pândea păcatul trupului,
iar desfrâul gesturilor era expresia gândurilor lor.

Mulți dintre cei care au întâlnit alaiul
turmentaților i s-au alăturat și au strigat: „Trăiască
Barabas!” Și toți strigau: „Barabas să trăiască!”
Cineva a strigat „Hosiannah!”*. Pe care gloata l-au
lovit – pentru că doar cu câteva zile în urmă
strigaseră „Hosiannah!” unuia care venea în cetate
ca rege și presăraseră pe drum ramuri proaspete de
palmier. Astăzi însă au presărat trandafiri roșii și
chiuiau: „Barabas!”

Și când au trecut pe lângă un palat, au auzit
înăuntrul acestuia cântări de strune și râsete și
zgomotul unei mari petreceri. Iar din casă a ieșit
un tânăr într-o haină de sărbătoare. Iar părul îi
strălucea de uleiuri parfumate, iar trupul îi era
parfumat de cele mai prețioase esențe ale Arabiei.
Ochii îi străluceau de bucuria petrecerii, iar
zâmbetul de pe gură era excitat de sărutările iubitei
sale. Când tânărul l-a recunoscut pe Barabas, a
făcut un pas înainte și a spus:

„Intră în casa mea, o Barabas, și te vei odihni
pe pernele mele cele mai moi; intră, Barabas, și
slujitoarele mele îți vor unge trupul cu cele mai
scumpe uleiuri de mosc. La picioarele tale, o
fecioară va cânta la lăută melodiile ei cele mai
dulci, iar din cel mai scump potir îți voi dărui vinul
meu cel mai de preț. Iar în vin îți voi dărui cea mai
superbă dintre perlele mele. O, Barabas, fii
oaspetele meu pentru astăzi – iar oaspetelui meu îi
aparține iubita mea pentru această zi, care-i mai
frumoasă decât zorile de primăvară.

Intră, Barabas, și încununează-ți capul cu
trandafiri și bucură-te de ziua în care moare acela
căruia i-au pus spini pe cap.”

Iar când tânărul a vorbit astfel, gloata a chiuit,
iar Barabas a urcat pe treptele de marmură ca un
biruitor. Și tânărul a luat trandafirii care încunu-
nau capul său și i-a pus pe tâmplele ucigașului
Barabas. Apoi a intrat cu el în casă, în timp ce
gloata chiotea pe străzi. Barabas s-a întins pe
pernele moi; Slujitorii i-au uns trupul cu cel mai de
preț ulei, iar la picioarele lui răsunau strunele lăutei
și dulcele cânt al frumoasei fete, iar în poală stătea



care a fost și pentru ceilalți frați, ca o a doua mamă.
De la aceasta a învățat franceza și astfel se explică
influența exercitată de lirica lui Baudelaire și a lui
Rimbaud asupra poetului de mai târziu. Între 1897
și 1905, Trakl frecventează gimnaziul de stat din
Salzburg. Nu a fost un elev strălucit; astfel că a fost
nevoit să repete clasa a șaptea.

Primele sale încercări lirice au fost în 1904, când
intră în cenaclul poetic Apollo (mai târziu redenu-
mitMinerva) .

În 1905 încheie ciclul gimnazial fără să obțină vreo
diplomă de absolvire. Din acel moment începe o
perioadă tenebroasă a vieții sale, marcată de consu-
mul de stupefiante (cloroform, morfină, opium,
alcool) cu care intră în contact tot mai mult din
septembrie, când devine farmacist practicant la
Salzburg. În 1912 ocupă postul de farmacist militar.

La vârsta de 27 de ani, poetul moare datorită unei
supradoze de cocaină. Unii presupun că a fost
sinucidere.

.

Traducere și prezentare: Eugen D. Popin

iubita tânărului, care era mai frumoasă decât zorii
primăverii. Și s-au auzit râsete – iar oaspeții, care
cu toții erau dușmani și disprețuitori ai Singurului
– farisei și slujitorii preoților, s-au îmbătat de o
bucurie nemaiauzită. La o vreme, tânărul a cerut
tăcere și toată hărmălaia a încetat.

Atunci tânărul și-a umplut pocalul de aur cu
cel mai delicios vin, iar vinul din pocal era ca
sângele de strălucitor. El a aruncat în pahar o perlă
și a oferit paharul lui Barabas. Iar tânărul a luat un
pahar de cristal și i s-a adresat lui Barabas:

„Nazarineanul e mort! Trăiască Barabas!”
Și toți cei din sală au chiuit:
„Nazarineanul e mort! Trăiască Barabas!”
Iar gloata de pe străzi a strigat:
„Nazarineanul e mort! Trăiască Barabas!”
Deodată însă, soarele a apus, pământul s-a

cutremurat din temelii și o imensă groază a
străbătut lumea. Iar creatura s-a cutremurat. La
acel ceas lucrarea mântuirii a fost împlinită!

* GeorgTrakl:Opera poetică. Munchen 1972, p. 113-115.

* Hosiannah înseamnă în ebraică „Totuși ajută”.
Această chemare este adresată lui Dumnezeu și
cere ca Dumnezeu să-l ajute pe fiul lui David,
Mesia, cu puterea sa.
* Barabas, tâlhar osândit la moarte și liberat de
Pilat, după cererea poporului evreu, care îl preferă
lui Isus.

Georg Trakl (n. 3 februarie 1887, Salzburg -
d. 3 noiembrie 1914, Cracovia) a fost un poet aus-
triac, reprezentant al expresionismului cu puter-
nice influențe ale simbolismului. Cu toate acestea,
nu este posibil să atribuim fără echivoc operele sale
poetice unuia dintre curentele aproape simultane
din istoria literară a secolului al XX-lea.
Georg Trakl s-a născut într-o familie mic-burgheză
cu șapte copii. Tatăl (Tobias) comerciant, mama
(Maria) casnică. Și-a petrecut copilăria și tinerețea
la Salzburg. A fost educat de o guvernantă franceză



pasăre / eu?

lasă-mă, sunt
prea aproape.

nesfârşit de
aproape, de
pe acum

aşadar

mă iau de mână şi pornesc.

de când mă ştiu, mi-am murmurat
monologul tăcut prin păduri,

pe străzi, în odaia
nopţilor traversate

încercând să te
aud, însă nimic.

nimic nu s-a clintit câtă vreme
n-am învăţat a desluşi
câmpul semnelor
din jur, mereu
altele

în fiecare clipă. un alfabet al inimii
în cercul apariţiilor
şi întâmpinărilor

deloc întâmplătoare, tu
veghe neîntreruptă.
aplecare totală.
smerenia
mea.

nu ştiu

nu ştiu cine, nu ştim.

bolboroseală. buze îngheţate.

ANDREI ZANCA

(1952 - 2022)

la o răscruce

mai ţii tu minte strada
ce ne-a adus aici, dispăruta –
piaţă-a copilăriei, pe atunci

vorbeam
în limba
săracilor

cum păsările în zori
între sălcii
pe mal

cu glasul doldora
de niciunde, eu însă

şi azi vorbesc aceeaşi limbă

prin care ei
s-au alungat
unul după
altul

a sărăcie / oferi
inelatele
ineditele
tale



nu ştiu cine, nu ştim

din ceea ce presupunem a şti mai

Nimic / eşti, oare

presimţirea ce ne bântuie

contemplarea / nu este însă

un ecou urcând din adâncul

abia bănuit

în dor?

VINE O VREME

vine o vreme,
când până şi dorinţa vicleană de moarte te

lasă, bătrâna
atârnând albituri la uscat în curtea aburită de

plutirea frunzelor.

îngânându-şi cântul îmblânzit de înserarea
lizierelor

copilărindu-ne, porţile în care ne părăsim lumea

deodată în alerta înscrisă a petrecerii, rufele
foşnind acum a pergament

LA STEAUA

şi chiar dacă mi-aş pierde memoria, mireasma
de tei în foşnet cernit de brad, m-ar purta

înspre tine

piatra de la căpătâi
ar înverzi într-o aterizare de îngeri

chipul de mesager. chipul tău
ca un pat răvăşit de dragoste

stins.

neştiut de nimeni. fără o lumânare.

pe actul de deces şi-au pus degetul
doi analfabeţi de la morgă

ADEVĂRAŢII

Şi-au fost solidari pe-atunci.
Şi-au fost spini, în ochii deţinătorilor

numelui--------.de
nemaipronunţat azi, la auzul căruia, îi

potopeşte lehamitea.

Şi-au tras-o şi şi-au purtat cazna.
Şi-au crezut a se cunoaşte.
Şi-au jubilat.
Şi-au trecut ani, în care şi-au pierdut
trecutul prezentul şi viitorul, printre măştile
cunoscuţilor risipite în jur.

Şi-a fost un viol al inimii de netămăduit prin
uitare

Şi-au rămas puţini/mulţi prăpădindu-se lent
curăţindu-se.

Alcoolul.
Marginalizarea.
Şomajul.
Resemnările.
Divorţul.
Scârba
Greaţa.
Rataţi.
Părăsiţi.
Stârnind batjocura / de chivernisire,

neputincioşi / de negoţ

Surghiuniţi în propriile odăi stingându-se
odată cu înserarea.

Cei rămaşi, printre cei pentru care s-au lăsat
siluiţi în

numele… . . , cu neputinţa de pronunţat. -
Şi-au fost şi sunt ceea ce combăteau pe-atunci.

Adevăraţii
În stigmatizarea căruia, cunoscuţii lor îşi

sărbătoresc



un mare om al popoarelor, încă vieţuind
deodată ni se pare că ascultăm

un necrolog?

requiem gotic

(fragment)
i.m. mihail pintea

…
astfelamintratînultimavarăaceluicarei-acunoscut,
dincolodetemniţeşiperegrinări, pevoiculescu, eliade,
arghezi, camilşicezar, lovinescuşisburătoriisăi, goga,
eftimiu, istrati, blaga, teodoreanu, streinu, bacovia,

vinea,
vlasiu, jebeleanu,botez,baltazar, ţuţea,grigorepopa–

sorbindşvarţuri lacafédelapaix, lacapşa...lăsîndu-ne
moştenireoamintirefărădepagini.prietenii...jeanpop,
papahagi, vartic, borcilă, guga, sin,moraru, ivănescu,
adăstînd în jurul unei cafele la arizona

o lume a poeziei
pe care nu o poţi împărţi

cu nici o voce

mizeriile unui om aflat pe pragul morţii
nu interesează decît pe cei ce
nicicînd nu se vor aventura ori vor
risca ceva, căci după cum artistul
adevărat este acela care nu se
mulţumeşte a fi un tranzistor
pentru Vocea neliniştitoare, ci îşi pune
în pericol integritatea spirituală
şi viaţa spre a depăşi acest prag, tot
astfel un simplu trăitor fără veleităţi
artistice înlătură orgoliul de a-şi face
un bilanţ al vieţii sale exemplare
considerînd că i s-a oferit marea
şansă de a se regăsi.

–  : alles vergängliche ist nur ein gleichniss:–

(Johann Wolfgang von Goethe)

revelioanele la Sinaia. Şi ei, continuă să fie
într-adevăr, ceea ce au combătut –
Adevăraţii

am întâmpinat moartea

am întâmpinat moartea prin stea
singurul prieten, mereu doar neagra mare

însă eu mă întreb atunci, de ce de-atâtea secole
ne vindem între noi din pizmă, dezbinare

dăunuirea cu orice preţ  ?

să ne fie atât de greu de-a avea un prieten
când inima ne e într-adevăr largă cât
bătaia undelor?

cum a putut pătrunde atât de lesne
o mână de mercenari în cortul înconjurat de

prieteni
al lui Mihai.. .s-a întrebat un militar zdrobit

prin temniţe

acum la vatră, gârbovit pe ecran, la marginea
patului

în pijamaua lui dungată... .

să fie teama de cel cu adevărat liber atât de mare
încât îl dăm mereu pe mâna morţii
iar pe copiii noştri potopului
de după noi  ?
paradox
un simplu trăitor al pământului îşi potriveşte

mersul
după pulsul meleagului pe care îl străbate
iar gesturile sale sunt cele ale
unui pensionar al timpului

naşterea iubirea răgazul şi moartea

sunt pe potriva
ierbii grâului fructelor zăpezii
iar cerul, îndestulat de soare şi stele

de ce oare atunci când auzim vorbindu-se despre



s-au raportat invariabil şi mereu la meleagul natal.
Am şi simţit însă nevoia acestei însingurări blestemat
- benefice şi fertile, a unei ruperi de o anume aură a
unei demonice irosiri, agitaţii şi goane materiale
inerente unei radicale schimbări, o aură străină
tăcerii, liniştii şi unei anume reculegeri. Orice resu-
recţie veritabilă se poate opera însă doar dinspre
individual întru o colectivitate / un social, şi nu invers
prin impunerea cu forţa a unei grile, a unui coman-
dament social, ideologic asupra unui neam, cum am
trăit-o şi o ştim bine amândoi. M-am însingurat întru
o decantare lăuntrică pentru o anume tranparenţă
necesară. O însingurare a reîntoarcerii, i-aş zice.

D.D.: Perioada anilor petrecuţi departe de ţară coin-
cide cu cea a deplinei tale maturizări biologice şi inte-
lectuale. Ai simţit oare o graniţă ideologică de nepă-
truns între cele două zone geografice şi culturale ale
Europei, sau aceasta nici nu este importantă şi există
cumva un dat genetic, o călăuză interioară a fiecăruia
dintre noi, care ne poate duce spre adevăr şi libertate,
indiferent de locul trăirii?

A.Z.: Pe măsură ce coborăm în adânc, în abisul lăun-
tric (cel mai adânc dintre abisuri...) diferenţele dintre
noi dispar treptat pînă la mistuire: în forul cel mai
adânc suntem extrem de asemănători.

D.D.: Care crezi că este, sau ar trebui să fie rolul inte-
lectualului în general şi al scriitorului în special în lu-
mea de azi? Există oare locuri pe lume în care acesta
este mai favorizat de soartă, mai armonic integrat în
societate?

A.Z.: Oriunde ar fi, eu cred că un intelectual, un scri-
itor este cel care-şi pune în joc existenţa pentru crezul
său. Pe mine însă mă interesează dincolo de ei, schim-
barea posibilă la ochi, pe care o întrezăresc în fiecare.
Există un moment anume când reîntorcându-te din
izolarea limpezirii de sine, Vederea nu mai e doar Ve-
dere, e Devenire. Iar tu cel reîntors devii, şi chiar şi
numai prin simpla ta prezenţă, un Trezitor. Este tot ce
putem face..

D.D.: Dragă Andi, cum îţi explici că soarta multor state
ale lumii se află tot mai des în mâinile unor indivizi

DAN DĂNILĂ

Dan Dănilă  – Dialog cu Andrei Zanca

(dialogula avutloc cu 15 ani în urmă şi nu a fostpublicat)

D.D.: Dragă Andi, în primul rând îţi multumesc că ai
acceptat acest dialog, nimic altceva decât un pretext
pentru a aborda unele probleme care mi se par
cruciale, pentru a căuta împreună nişte răspunsuri
sau niște concluzii care sper că sunt şi pentru tine de
cea mai mare importanţă. Am ajuns amândoi la
"vârsta a treia", de tineri bunici, vârstă la care lucrurile
cu adevărat importante sunt puţine dar esenţiale.
Iată o primă întrebare, care pentru cei ce nu au avut
experienţa ta poate părea banală sau chiar naivă, dar
care cred că ne frământă pe amândoi în egală mă-
sură: după două decenii de la plecarea din ţară şi de
la căderea comunismului, crezi că ar mai fi posibilă
reîntoarcerea? Crezi că decizia de a pleca a fost co-
rectă, benefică pentru viaţa ta, sau un răspuns corect
nu este posibil fiindcă implică prea multe necu-
noscute şi prezumţii privind alternativa şi tot ceea ce
ar fi decurs din aceasta?

A.Z.: Nu mă consider nicidecum plecat. Am aşezat
doar un spaţiu. Anatemizarea mai mult ori mai puţin
tacită a acestei, cum îi spui tu, plecări, este nu numai
anacronică, ci şi extrem de văduvitoare pentru cultura
română. Totul se trage de la faptul că suntem nişte
trasatori de graniţe, de „garduri” între o casă şi alta,
între un teritoriu şi altul, între un om şi altul, între
om şi dumnezeu. Textele, mesajele mele au apărut şi



sunt marile păcate ale şcolii actuale?

A.Z.: Singura şansa o constituie după mine Şcoala, re-
surecţia globală a învăţământului, cultivarea „răsadu-
rilor”. Şi ea va trebui să pună pondere pe Conştiinţă.
Nu mă va mira ca în următoarele decenii, dacă nu
vrem să ne punem în pericol integritatea psihică şi
fizică, să existe cursuri masive şi reluate la toate nive-
lele la... disciplina Conştiinţă. Fiindcă ea presupune
nu doar o resurecţie a învăţămăntului ca bază a unei
reînoiri genuine, ci concomitent şi a familiei şi a so-
cietăţii în genere. O şcoală, o resurecţie veritabilă pre-
supune în primul rând formarea de caractere. Cursul
de conştiinţă bazat pe discipline exclusiv spirituale,
începând din anii fragezi prin reactivarea povestirilor,
basmelor, miturilor, presupunând activarea afecti-
vităţii, a imaginaţiei, adică prin lente introduceri şi
călăuziri în straturile atât de diferite şi de adânci ale
conştiinţei (în fond doar Una).

D.D.: A existat în viaţa ta o persoană călăuzitoare de
cea mai mare importanţă sau ai mai mulţi maeştri
care te-au format? Discipolul trebuie oare să încerce
mereu a-şi depăşi maestrul, sau datoria lui este doar
aceea de a perpetua docil învăţătura acestuia?

A.Z.: Cred că nimeni nu ar trebui să urmeze un Altul:
i-ar zări doar spinarea... cred mai ales că trebuie să ne
însoţim. Călăuza se află de fapt în lăuntrul fiecăruia,
chiar dacă Însoţitorul ar fi însuşi Isus. Trebuie doar să
ne decidem pentru acest travaliu anevoios, cel mai
anevoios al întâmpinării ei.

D.D.: Locuieşti într-un oraş cam la fel de vechi ca
Sighişoara natală, oraş al cărui nume s-ar putea tra-
duce prin "Fântâna tămăduirii" (Heilbronn). Ai reuşit
să te apropii sufleteşte de acest loc, această fântână ţi-
a fost benefică, ţi-ai găsit aici prieteni, te-ai implicat
cumva în viaţa culturală a cetăţii sau ai preferat să-ţi
păstrezi liniştea anonimatului?

A.Z.: M-am însingurat într-o dublă ipostază. Una in-
dividuală şi alta socială (spre norocul meu şi renun-
ţând la toate calificările mele universitare de prin Bu-
cureşti, Cluj şi Freiburg – şi asta limpezeşte poate mai
bine primele tale întrebări obsesive...): lucrez doar

dubioşi (şi nu doar în Asia sau America de Sud), a
unor oameni de calitate inferioară, tot mai lipsiţi de
morală, educaţie sau bun simţ?

A.Z.: Prin faptul că lipsa unei atitudini interogative,
critice şi autocritice, a spiritului critic în genere (un
pas esenţial al travaliului individual), co-masează oa-
menii, îi menţine în grupuri uşor manipulabile. Însă-
mânţează cu rafinament într-un grup ori individ o
obsesie şi vei observa că nici o altă vieţuitore nu-şi
urmăreşte cu mai multă orbire şi încrâncenare alie-
nată scopul inculcat. Şi aici geniul anonim a intuit
bine: un nebun aruncă o piatră în fântână şi zece în-
ţelepţi se străduie să o scoată... Cei aflaţi în frunte nu
sunt doar emanaţia subtilă a unui subconştient colec-
tiv (când nu se impun coercitiv), ci vor constitui şi
ţinta concretă de proiectare a nemulţumirii, urii şi a
tuturor „umbrelor” colective. Este „favoarea” de a pu-
tea proiecta mâzga lăuntrică asupra altuia, altora, ca
singur vinovat. În fond cam toţi sunt bântuiţi mamo-
nic. Fără robi, nici tirani. Ori, fără război, nici bani...
Noi spunem şi azi: aşa a fost să fie. Bine. Însă unde a
rămas acel simplu: îmi pare rău, unde căinţa? Şi apoi
ar fi absolut necesară şi o leacă de smerenie, nu-i aşa?

D.D.: Consideri că este posibilă o lume lipsită de lirism
şi poezie, sau acestea, ca şi religia, sunt nişte componente
sine qua non ale sufletului uman?

A.Z.: Consider că dacă nu se reia cât mai curând legă-
tura cu Sacrul (i.e. teritoriul absolutei Poezii, al Poetului
deplin care este divinitatea, Dumnezeu), vom dispărea
ca rasă umană. E cum ai spune că împiedicarea topi-
rii calotei polare presupune mai întâi topirea gheţii
din inimi. Eu am fost şi am rămas mereu un nomad
între inimi...

D.D: Eşti dascăl, prin formaţie şi vocaţie; observând
evoluţia (sau involuţia) generală a şcolii şi a moralei,
consideri că este posibilă o transmitere acurată a ex-
perienţei, ştiinţelor şi cunoştintelor în general către
generaţiile tinere, la nivelul familiei şi al învăţămân-
tului oficial, sau educaţia nu (mai) este de fapt posi-
bilă, indivizii şi umanitatea aflându-se într-o involu-
ţie de neoprit, făcând mereu şi mereu aceleaşi greşeli,
perpetuând erorile capitale ale istoriei? Care crezi că



noaptea într-un hotel uriaş de pe o insulă aflată pe
râul Neckar aproape de Lauffen unde s-a născut
Hölderlin.

D.D.: M-aş bucura să ne spui câteva cuvinte despre
preocupările tale actuale, despre trăirile artistice,
lecturile şi proiectele care te animă, poate despre
oamenii deosebiţi pe care i-ai întâlnit în ultima vreme.

A.Z.: Oameni... nu prea întâlnesc dragă Dan... Însă
lăsând la o parte „gluma”, trec luni de zile până să
schimb o vorbă la telefon cu cineva. Pentru mine fie-
care om este interesant dacă-i surprinzi esenţa uni-
cităţii. Te întâlneşti cu cine trebuie şi la momentul po-
trivit, mereu: Nimic nu este „întâmplător”. Totul este
să recunoşti cât mai devreme posibil acest model pe
care-l ia viaţa ta în împletirea ei intrinsecă cu Tot şi
Toate. De la numeroşii mei câini dragi am învăţat o
mulţime. Şi cel pe care-l am acum mă însoţeşte de
fiecare dată când o tai aici prin păduri, zile şi chiar
nopţi de-a rândul atunci când sunt „liber”...

D.D.: Dragă Andi, îţi multumesc foarte mult pentru
acest dialog.

A.Z.: Cu drag şi cu o anume jenă, constatând acum la
urmă că întrebările tale sunt mai extinse şi poate mai
elocvente decât răspunsurile mele.

Portret de grup cu Andrei Zanca
sursa: https://antoneseiliviu.wordpress.com

LETIȚIA ILEA

In memoriam Andrei Zanca

Nu mi-am închipuit niciodată că voi scrie
despre Andrei Zanca la trecut, pentru că mereu
avem senzația că prietenii buni sunt, trebuie să fie,
nemuritori. Am tot amânat să scriu aceste rânduri,
deși a trecut mai bine de o lună și jumătate de la
dispariția prietenului meu. În tot acest timp, am
avut senzația că dacă aș scrie în felul acesta despre
el distanța ar deveni definitivă. Apoi mi-am amin-
tit cum îmi spunea, prea des, de câte ori dispărea
vreun confrate, că trebuie să-l lăsăm să plece.

Nu voi scrie în cele ce urmează despre poe-
tul, scriitorul și traducătorul Andrei Zanca (există
alte condeie infinit mai pricepute decât mine și nu
aș dori să-i fac o nedreptate lui Andrei, vorbind
despre opera lui într-un mod incomplet), rândurile
acestea sunt doar o evocare a unui om și prieten
neasemuit.

L-am citit pe Andrei pentru prima dată în
1997 sau 1998, când mi-a trimis un volumaș de po-
eme care m-a răscolit profund, După-amiază cu
Branduardi. Am vrut să-i scriu, să-i mulțumesc,
am aflat că e stabilit în Germania și nu am reușit
să-i găsesc adresa (volumul fusese trimis din Ro-
mânia, parcă din Târgu-Mureș, de la Vatra poate).
Au trecut niște ani, iar în 2004 mă aflam la Marsi-
lia, într-o rezidență la Centrul Internațional de Po-
ezie de acolo. Nu mai știu cum am obținut numă-
rul lui Andrei și i-am telefonat în Germania. Nu
îmi amintesc ce a fost atunci atât de important



încât să justifice acel telefon. Am vorbit mult, mi se
părea că ne cunoaștem de o viață, cu acea sinceri-
tate pe care o datorezi unui necunoscut. Apoi a în-
ceput corespondența noastră pe email, care a durat
ani și ani de zile, însumând sute, poate mii de mai-
luri. Au existat lungi perioade când ne-am scris în
fiecare zi. Andrei lucra noaptea, la un hotel, o sluj-
bă epuizantă, dar care, printre picături, îi lăsa timp
să citească, să scrie, să țină legătura cu prietenii
prin poșta electronică. Ura telefoanele, nu a avut
niciodată telefon mobil, așa că îi telefonam rar, de
sărbători, de ziua lui. Atunci convorbirile ajungeau
la câte o oră, poate și mai mult.

În 2004, când a început corespondența
noastră, mă bătea foarte serios gândul de a mă sta-
bili în Franța. Am vorbit despre asta cu Andrei, nu
mi-a spus ce să fac, doar mi-a vorbit despre el, des-
pre viața pe care o ducea în Germania. Așa am ho-
tărât să mă întorc în țară. I-am trimis două volume
de-ale mele, unul apărut în 1997, celălalt în 1999,
apoi, în vara lui 2004, recent apărutul o persoană
serioasă (Editura Limes). Mi-a confirmat primirea
celui din urmă, apoi, a doua zi, mi-a trimis o cro-
nică deosebit de elogioasă pe care o trimisese și la
Familia. Am fost în culmea fericirii, pentru că
Andrei a înțeles exact „luminile și umbrele” din
poezia mea. Apoi mi-a trimis alte volume de-ale
lui, eram (și sunt) sub vraja scriiturii sale care nu
semăna cu nimic din ce știam. M-am hotărât să-i
traduc un volum de poezie. Așa a apărut în 2007
Improvisation pour la marche sur l’eau, la editura
Echinox. În 2016, Andrei a scris prefața volumului
meu Întâmplări obișnuite, apărut la Școala Arde-
leană, prefață pe care mi-a trimis-o a doua zi după
ce a primit manuscrisul. Cam atât despre dialogul
nostru prin cărți.

Îi scriam despre cărțile citite, despre viața
mea de zi cu zi, despre bucuriile și neîmplinirile
mele... Îi trimiteam poemele pe care le scriam, iar
o încurajare din partea lui sau faptul că vreunul
din ele îi plăcea făceau ca orice altceva să nu mai
conteze. El nu vorbea prea mult despre sine, dar mi
se părea că nu era extrem de fericit în Germania,
ducea dorul Țării pe care o ortografia întotdeauna
cu majusculă. Însă de fiecare dată când se întorcea
la Sighișoara era dezamăgit, prietenii de acolo se

împuținau, orașul era schimbat. Suferea și datorită
receptării cărților sale, țin minte că trimisese în ța-
ră câteva zeci de volume dintr-o carte nou apărută
și îmi spunea că în multe cazuri nu primise nici
măcar confirmarea primirii cărții, nicidecum pe
cea a citirii acesteia.

Ne-am întâlnit abia în 2006 la Cluj, apoi în
2007 la un festival de poezie de la Paris și poate în-
că de două-trei ori la Cluj, ultima dată în 2015. De
fiecare dată eram impresionată de felul în care mă
citea, nimic nu scăpa spiritului său pătrunzător.
Știa să râdă ca nimeni altul și fiecare întâlnire cu el
era o sărbătoare.

În ultimii ani, am avut senzația că Andrei
se închidea tot mai mult în sine, vorbind foarte pu-
țin despre el și deloc despre boala lui. Totuși, a fost
alături de mine în niște momente extrem de grele
pentru mine: o operație complicată, moartea ma-
mei. Cuvintele lui, chiar așa, prin email, mi-au dat
puterea să depășesc aceste încercări. A început
apoi să îmi scrie tot mai puțin, emailuri tot mai
scurte. La rugămintea mea de a-mi scrie când are
vreme, mi-a răspuns: „vreme am, timp nu prea
am. . .”. Nu am bănuit nimic, de aceea vestea morții
sale a căzut ca un trăsnet.

Îmi vor lipsi mereu cuvintele și încurajările
sale, răbdarea și blândețea cu care răspundea chiar
și nimicurilor pe care i le scriam... M-am surprins,
nu de mult, când trebuia să iau o hotărâre, spunân-
du-mi: oare ce mi-ar zice Andrei să fac? Și am știut
pe dată ce e de făcut.

Drum lin, Andi, sper că i-ai întâlnit pe Dan,
pe Rolf, pe Madi... și pe toți ceilalți, al căror nume
ar umple din păcate pagini bune... ține-mi și mie
un loc, acolo, pe băncuța despre care vorbeam în
poemul pe care ți l-am dedicat în urmă cu câțiva
ani și pe care îl reiau aici:. . . .

tăcere

lui Andrei Zanca

aşează-te lângă mine prietene
pe vechea bancă de lemn
să privim asfinţitul
şi să dăm bineţe trecătorilor



Lumea liniștii

lumea liniștii e mult prea departe de lumea vorbelor
după cum lumea ecranelor e tripla noastră iluzie.
Ziua în care ne stingem e ziua-n care-i iubești
cel mai lung pe cei ce rămân, iertându-te, iertându-i
sorbit de-o altă iubire căreia nu-i putem
face față, fără să ne mistuie.
Altminteri, doar să te înalțe-n slăvi, cu ipocrizie
și-n van, lumea ori să te bucuri mereu de o prezență,
a harului?
Azi nu mai am întrebări, doar spuneri
desprinse spontan din experimentele
mele, oricum ar fi fost, însă pe care
unii le țin drept răspunsuri

nu mai aștept pe nimeni
ca pe vremuri, când spre a ieși în lume
treceam mai întâi prin cârciumi, spre a fi
la fel cu cei întâlniți, dintr-o nereținută sete
zadarnică, de-a le fi aproape, smerit
spre a nu mă îndrepta ca alungat din nou
către casă pentru un alt cvintet de vreme
și de însingurare
ca să mă întrețin din nou cu cei de mult duși
și- a nu mai crede că trăiesc doar eu
deraieri și însingurări
spre a mă așeza mai întâi pe prag
pentru a hrăni un câine ori altul pe care-i întâlneam
în nopțile hălăduielilor mele pădurelnice, și care nu se
mai dezlipeau apoi, ca printr-un miracol de mine.
Însă flacăra-n mine mai arde. Cuvintele nu s-au răcit.
Azi frunzele curg și apele înverzesc curate, limpezi
între malurile pline de sălcii și pietre ale copilăriei
unde o prezență se desprinde ca o aromă
din tot și din toate, îngăduind nuanțe inconfundabile
străbătute mereu de Hristos în siajul duhului sacru
precum un copil, mai mult atras de culori și de

așternerea
lor dupăvoia proprie, decât de vorbe, nesinchisit de erori
greșeli ori eșecuri
La urmă rămâne
drept singură rugă
drept singur cuvânt doar

gratitudinea

Andrei Zanca

nu-mi spune că lumea
e bine aşezată
nici că trebuie
să ne potrivim ei

mai bine să tăcem îndărătnic
în seara de vară

aşează-te lângă mine prietene
tu ştii cu un gest
să aduci liniştea mai aproape

Portret de grup cu Andrei Zanca II
sursa: https://antoneseiliviu.wordpress.com

Aceste fotografii au fost realizate în toamna anului
1980 cu prilejul unui colocviu studențesc de poezie
desfășurat la Iași, Pozele sînt făcute la mine acasă,
unde s-a desfășurat o mică secțiune neoficială, sub
forma unei agape. Autorul lor este poetul Florin
Iaru, care s-a cățărat pe scaune ca să ne prindă pe
toți. Pe lîngă optzeciști, apar și marii poeți de
atunci Mihai Ursachi și Emil Brumaru. Andrei
este situat central, de asta am și ales acest titlu
pentru postare. aproape jumătate din cei
imortalizați nu mai sînt în această lume, deși toți
ar mai fi putut să fie…



MIRELA ROZNOVEANU

Note despre Poezia lui Șerban Chelariu Unde
Nimic Nu Este Ceeace Pare*

Zaruri și Clepsidre. Poeme. Amphion, 2022.
Postfață de Florin Daniel Dincă

Imediat după pagina de titlu a volumului de
poeme Zaruri și Clepsidre, pe cititor îl întâmpină
autoportetul autorului. Desenat cu tuș negru și pe-
niță cu cerneală neagră, pe un fundal de gri-violet,
imaginea reprezintă  un cap din profil pe care stă o
pălărie neagră supradimensionată, unde se înghe-
suie clepsidre, black holes, stele, cuburi, galaxii lu-
minoase. Ochiul este o stea. Zâmbetul incert. Părul,
care acoperă fruntea și tâmplele, este un colaj de
imagini robotice, stele și galaxii plutind în spații
negre. Acest preambul nu este întâmplător.
 

Scriind în urmă cu câțiva ani despre volu-
mul Noduri și cârlige (Editura Brumar, 2005), mă
întrebam dacă nu cumva poezia lui Șerban Chelariu
aparține prin excelență unui  pictor unde cuvintele,
literele aliniate în versuri erau văzute ca imagini de
plase elastice cu noduri și ochiuri  precum în
reprezentările materiei  din  fizica cuantică. Unda,
cubul, sfera – obiecte lirice alcătuite din energia
cuvintelor -- produceau alunecări suprarealiste.
Ceea ce mi s-a părut interesant era viziunea spațiilor
cuantice (existând în dimensiuni infinite) forțate să
subziste în tridimensionalitate. Universul liric era
unul fluid, alcătuit din vibrația elementelor, fără
granițe, și dinamic.

În volumul de față, cuvintele, literele dis-
cursului liric nu mai sunt suficiente; poemele sunt
însoțite de desene. Literele și liniile evocă relații
dintre cuvinte și obiecte și modul în care sunt în-
crustate unele în altele în universul mental al poe-
tului. Desenele trasate în cerneală și poemele scrise
în cuvinte și litere cu cerneală, pot fi percepute ca
două fețe ale aceleiași arte verbale combinate într-o
singură formă. Liniile desenelor, din cerneala cu
care se scriu poemele cu penița pe hârtie, par fraze
percepute în arhitecturi imaginare reflectând pro-
cesul gândirii artistice. Scrisul se înfățișează ca o
altă formă a desenului. Totul este vizual, până la
versurile scurte, grupate două câte două și despăr-
țite de spații albe. Desenele acompaniază poemele
sau sunt perechea poemelor? Este oare scrisul o
altă formă a desenului, ori viceversa?

Dacă în ultimele decenii poezia s-a moder-
nizat radical, sub aspect formal, iar tematic a deve-
nit în multe privințe angajată politic și social, Șer-
ban Chelariu pare că nu este „destul de modern”
din acest punct de vedere, ba aș spune chiar ultra
conservator. Versurile scurte împrumută de foarte
deseori ritmurile poeziei populare, iar chestiunile
politice sau sociale lipsesc. Dincolo de acest strat
săltăreț, luăm cunostință cu o structură cerebrală,
aproape matematică, jonglând cu aionii, gândirea
antropică, perioada hadeiană, bigbang, etc., dar ca-
re este în același timp emoțională, sensibilă.   Unii
dintre noi, la anumite vârste, vom fi atrași de mistic
și metafizic. Apropierea de Dumnezeu, are un sens
pur cosmogonic la Șerban Chelariu, poet a cărui po-



-ezie poate fi înțeleasă numai de o minoritate educată.
Fizica cuantică devine temă lirică. Stranietatea se
lăfăie în realitatea banală. Nimic nu este ceea ce
pare. Poemele prezintă în viziune proprie crâmpe-
ie din ceea ce poetul imaginează că există dincolo
de voalurile care acoperă ochii muritorului aflat
într-o lume care este o formă pe jumătate de visare.
        Dacă stelele și galaxiile, quarks etc., sunt
prezente din plin – oamenii mai puțin, cu excepția
iubitei eternizate.   Poetul este îndrăgostit în fond nu
doar de ea, ci și de formele cristaline, cuburile, elip-
sele galactice. Poemele sunt obsedate de materia
cuantică și eternitatea noastră -- materializări
cosmice din aceeași compoziție cu planetele și sorii.
Orice atinge poetul devine un obiect cosmic. Punctul
în care el se situează este pe aceeași treaptă cu gala-
xiile, acesta este axul geografic al eului liric. Poetul s-a
mutat în spațiul stelar unde compune poeme și
desene. Călătorește prin spațiu-timp (construct
matematic care combină cele trei dimensiuni ale
spațiului cu o dimensiune a timpului într-un model cu
patru dimensiuni), trimițând pământenilor viziuni
superbe în metafore, țâșnind ici și colo precum explo-
ziile solare. La aproape 80 de ani, poezia lui Șerban
Chelariu nu comunică frica de moarte, de trecere, nu
există tânguire, angoasă, jale, apocalipsa vârstei
ultime. Ba dimpotrivă, starea fundamentală este una
euforică. Desigur, nu este rău de loc să fii fericit! Și
pentru că totul este în fond același în repetițiile
bigbangurilor și colapsurilor nesfârșite, singurele la-
mentații auzite sunt despre plicitseala infinitului și a
eternității..

Unde suntem? Unde ne situăm geographic?
Dar mai există o geografie? Poate că sensul geogra-
fiei este locul unde ne-am născut și am ales să mu-
rim. Cel al lui Șerban Chelariu este în exil. Îmi a-
mintesc de ceea ce Rilke a numit indirect Weltraum,
spatiul pe care lumea interioară îl ocupă, dar în
mod convențional având ca sens universul, dar și
mai des pe acela de „timp și spațiu” (Sonete către
Orfeu I, partea a doua: Atmen, du unsichtbares
Gedicht!/Immerfort um das eigne/Sein rein einge-
tauschter Weltraum. Gegengewicht, /in dem ich
mich rhythmisch ereigne. . . )

Motto-ul cărții de față mai poate fi o cheie de
citire a poemelor: „Niciodată nu ar trebui/să

uităm că locuim în cer/și călcăm luminile unei ste-
le,/că ni se pare numai că este/noroi la picioarele
noastre.” (Traian Chelariu) Așadar, Șerban s-a mu-
tat între stelele care chiar îl însoțesc în plimbările
planetare și pământene: „ au pornit/ au pornit la
plimbare/ odată cu mine // stelele // au pornit la
plimbare / și saltă/ odată cu bolta cerească/ întune-
cos de înaltă/ printre florile merilor...“

Ritmul vioi al poeziei populare ca și rimele
mult prea simple m-au descumpănit inițial, în mij-
locul viziunilor galactice transmise de el, demiur-
gul: aion/domnind prin spațiul//absolutului conti-
nuu //n-ai văzut/ștrengarul cronos//cum ne-a-
nfipt/în sân clepsidra//secundelor curgătoare// stin-
gând cu nisip lumina/ochiului aflat în frunte// res-
ponsabil cu lucirea/stării de eternitate//și de atunci/
de-o-veșnicie/vedem doar vremelnicie. . .(aion, 34)

Poemele comunică în majoritate un opti-
mism greu de asociat cu lumea în care trăim. În
pofida celor ce proferă incapacitatea limbajului de
a transmite mesaje, poetul celebrează puterea cu-
vântului demiurgic, se desfată în cosmogonii și cu
ode zeiești, jonglează cu aionii, perioada hadeiană
(eră geologică ce precede perioada acheeană), evo-
că pe Aion – zeitatea elenistică asociată cu timpul,
zeul eternității, etc. Zarul este destinul, iar clepsi-
dra – timpul: dau cu zarul/stau la coadă//clepsidra
îmi e/dovadă//zarul sare/coada-i lungă//nisipul n-o
să-mi/ajungă//ce faci/zic//cronos nătâng//tu te joci/
iar eu mă frâng//viața nu-i/ copilărie//ție poate/dar
nu mie//aion/părinte bun. . .(48)

Uneori este prea multă fizică cuantică, care
dă impresia de pagină din Scientific American în
versiunea românească liricizată. Dar cosmogoniile
sunt superbe. Gândirea antropică, existența uma-
nă, hazul de necaz, clepsidra care renaște răstur-
nată dar nu și omul clepsidră, gândirea obsedată
de cosmogonii, de transformările cuantice din
vibrație în materie și invers, de dualitatea particulei
elementare, de relația cuantic-macroscopic, pot
avea ca rezultat seninătatea persiflantă în descrie-
rea propriei morți: un șerban/gândind antropic . . .
cu clepsidra gata plină//plină gata/prin buric//cât de
plină/cin să știe// veți afla însă/desigur//dacă
așteptați/un pic (zarul). Pe masa eternității (p.146),
cilindrul omului--clepsidră (161) produce totuși



speranța călătoriei materiei umane prin spațiile
primordiale. Uneori ritmul împinge în versificație,
prezența insistentă a bigbangului la saturație, iar
poezia umoristică pare cumva nelalocul ei în
mijlocul viziunilor cosmogonice.

La acest punct, mă mai întreb dacă nu cum-
va poetul Șerban Chelariu vrea să ofere o cos-
mogonie epico-lirică din punctul de vedere filoso-
fic al științei contemporane, un pandant al secolu-
lui al XXI-lea la lucrările didactice Teogonia lui
Hesiod și De rerum natura a poetului și filosofului
roman Lucretius. Tonul didactic este prezent în
Zaruri și Clepsidre, iată o mostră unde se explică
relația spațiu-timp din univers: Fiecare fir/haihui/
din neant//prin spațiul clepsidră//are înăuntru o
sferă/cu un zar interior//. . .care//odată de zar răstur-
nat//îi măsoară zarului/ probabilitatea de a sări//
din realitatea latentă/pre cuantic/interioară/ în
realitatea cuantică//realității pre cuantice/ macro-
cosmic/exterioară. . . (fiecare fir, 86)

Situat undeva în spațiul cosmic, poetul des-
crie Cerul ca pe o vale adâncă – cu dâmburi strălu-
citoare// stânci/cărări / și grohotișuri//cu luciri/ nemiș-
cătoare. . . (cerule, 92) Aici, se împiedică noaptea de
soare (105) iar elementele primordiale aduc aminte
poetului de menirea lui: .. .hai bătrâne/ la pictat//la
pictat / și scuturat//din culori/ vers cățărat//din
rime/vopsele noi. .(112) care poet ni se și confesează
.. . vreau tăcut/să-mi trăiesc anii// n-am /să-mi
număr/gologanii//doar mai scriu o poezie //pictez
luna/argintie//treaz visez//filozofie . . . până brazda/
plugul vieții/peste mine-o să răstoarne //destrămân-
du-mi componenții/țoalei/alterabile pământ/ semă-
nându-mi trupul/dându-și pentru viață/duhul.. . .(127)

Poezia lui Șerban Chelariu aduce un limbaj
nou și metafore inedite, pecum șuruburi cuantice,
rulment legic, tuleiele țărânei, masa eternității,
maidanele veșniciei, cilindrul primordial, lumile se
strecoară /prin acest crezut continuu (158) unde ru-
perea simetriei declanșează geneza (199), singula-
ritate/prin singurătate (199) etc., Spațiul clepsidră/
se joacă cu timpul (211), timp care este un jgheab
– oh/timpului/ jgheab//prezentul/continuu îi este//
indestructibilă// pretutindeni / albie//acolo / secun-
dele//pe calea trecerii/ călătoresc//precum/pe a sân-
gelui// hemoglobina//corabie după corabie. . .(216).

Eul liric face parte și participă la scenariul
genezei: m-au trezit ocheada luminii/dintr-o imensă
clepsidră//perpendiculară pe irisul/galaxiei primor-
diale/ /prin care timpul/ curgând/ infecta spațiul//cu
virusii vulnerabilității/existențiale// adormisem cu
șoldul/pe numărul par//pe un altul complet/mai
cărnos/îmi sprijineam umărul/pur chihlimbar// nu
complexul real. . .(213) . . . lumi se nasc/întregi/ alese//
dintre cele paralele//altele se sting apuse// beznelor/
ce printre ele//căutăm dintr-un alt petic/ doar un
singur fir de strofă//vrând s-aflăm cu el/ croiala/
întregimii/ limitrofă. . . (161) Iată un imn al clepsi-
drei: iubită clepsidră/ încântătoare dualitate/ masi-
vitatea timpului /o împarți/ chiar în două//sus
nemișcatul/inertul//vârf invers de con//fără semin-
țe/sîmburi sau ouă . . . . jos încremenitul/de con/
trunchi. . . (iubită clepsidră) . Când Eva a mușcat din
măr a avut loc o altă cosmogonie: nici nu s-a muș-
cat bine/din măr//și universul//s-a și pus în mișca-
re. . .(147) Realul este o iluzie: dar vraja țesăturii/o
prindem în concepte//ce par seturi perfecte //matrice
dând iluzii/supremelor concluzii//care nu spun ni-
mica/ sunt doar grotesc machiate// vibrând cum vor
lumina/când ne apre chioară//dar dânsa nu-i de
vină/și nici ziditul cuantum// doar cel ce-aruncă
praful/ în ochii călăuzei . . .(151) Pe de altă parte,
veșnicia/din veci stoarsă/sau nestoarsă/tot un drac//
cu ea/prin vremelnicie//n-am habar/ce pot să fac//
doar s-o pun la pălărie/colorată/ pe hârtie/ pa-nă de
păun//să m-arăt/fălos prin lume//până îmi apar
postume//când mă dscompun//dispărând prin veș-
nicie//cum / prin doar /vremelnicie// bula de
săpun. . . (192)

Eternitatea indolentă (191), veșnicia care nu
e doar plicticoasă ci și ridicolă (192), moartea ca
un act pur personal ori sinucidere – putere-mi va
da/să mă mor (196), conferă dimensiunea lirico-
dramatică a unei poezii și a unui poet care în final
compătimește universul nefericit în care viețuim,
ca și materia și timpul incapabile de umor, liberta-
te, sufocate de chingile legilor cosmice. Dar mă
întreb – ce este dincolo? Sau mai bine spus unde se
află atunci libertatea și fericirea? Mai există ele cu
adevărat, sau sunt doar concepte fără acoperire?
Să fie libertatea numai în noi, înnăscută și existând



altundeva, poate în alt univers paralel de unde ve-
nim și unde ne ducem prin moarte, numai acolo
inalienabilă și nesupusă nici unei legi, fie fizice, fie
psihologice, fie cosmice? Dar poate exista ceva
fără nici un fel de reguli naturale de existență?
Probabil că da numai în acel univers paralel la care
visează poetul, ca și în sâmburele primordial al
materiei de dinainte de bigbang-ul universului
nostru (unde fericire și libertate nu există), în acea
singularitate a nimicniciei cu densitate și gravitație
infinită, fără timp și spațiu, ultima ipostază a unui
ciclu de explozii primordiale și contracții care
probabil au o existență veșnică.

New York, Septembrie 2022

ȘERBAN CHELARIU

Zaruri și Clepsidre

este povestea nisipului

este povestea nisipului
curgând prin clepsidră

precum izvorul

din vârful muntelui
spre mare

nisipul
dragi prieteni

habar nu are

bigbangul
răsturnând clepsidra

preface marea
falnic munte

iar muntele
cel falnic

fără de margini
mare



și astfel
din muntele
odată fost
cândva
o mare

spre marea
fostă

ca niciodată
munte

se scurge invers
picături

același râu

ce este sensul
dragii mei

timpul
habar nu are

dânsul ascultă
doar de legea

care ridică munte
locul

fost

parcă nicicând
o mare

și-așterne marea-n locul
fostului

ca niciodată

munte

•••

că-n locul muntelui
se așterne-albastra mare

și-n locul mării

muntele
spre ceruri

fruntea își ridică

mie
iubito
nici că-mi pasă

nisipul și clepsidra
îmi par doi nătărăi

dragul din dor
spre tine

sens unic mă petrece

fruntea să îți sărut
sprâncenele

obrajii

și apoi să cobor
până-n afundul tăului

ochilor tăi

există rămășițe

există rămășițe
de cuvinte

ce pot să smulgă
carnea de pe os

recuperând trecutului
placenta
plină de neînțelegeri

zvâcnind
cum doar pe cruce
tâlharii

nu
christos



cu zarul
dintr-un nimica

aruncați
la întâmplare

ci c-așa
să fim cu toții

chiar și prin vremelnicie

unici

făr’ de-asemănare

dragostea

dragostea
nu-i tăvălug

pământului-i
este plug

sămânță
dor aruncată

să împlinească
dezbrăcată

tot mereu ce s-a întâmplat
odată
ca niciodată

și se-ntâmplă
și-altă dată

bine că a fost curată

și-a găsit-o
dumnezeu

* poeme din volumul Zaruri și Clepsidre,
editura Amphion, Bacău, 2022

ferice de acel
ce-n voia lor
nicicând se lasă

căci nu sunt bune la nimic
se îngrămădesc penumbre
pe drumul înspre viață

cu-n singur scop

să împiedice

să îndemne
nici un pic

aion

aion
domnind prin spațiul

absolutului continuu

n-ai văzut
ștrengarul chronos

cum ne-a-nfipt
în sân clepsidra

secundelor curgătoare

stingând cu nisip lumina
ochiului aflat în frunte

responsabil cu lucirea
stării de eternitate

și de atunci
de-o veșnicie
vedem doar vremelnicie

nu c-așa-ar fi fost să fie

nici că suntem
prin veci parte



Avea obiceiul să reacționeze fără nici o “diploma-
ție” în astfel de cazuri, interesat de fiecare dată, mai
cu seamă, de stabilirea elementului heterofit, vino-
vat de o asemenea patologie. O astfel de pasiune
etică, să zic așa, nu i-a fost iertată nici sub comu-
niști și nici după, fie că vorbim despre plevușca
literară gregară (care efectiv n-avea organ să-l
înțeleagă), fie de rechinii de apă dulce, stăpâni ai
unor poziții publice, universitare și redacționale,
nărăviți fără întoarcere al dictatului de forță în
cultură, călătoriilor de plăcere pe banii statului,
stipendiilor comuniste, în orice caz, de orice fel.. .
Ca să scurtez tărășenia, pentru Alexandru George
- a spus-o răspicat de nenumărate ori - adevărul și
numai adevărul sancționează și legitimează carac-
terul omului; ca și valoarea actului de creație, de
altminteri.

Într-o evocare făcută cu ocazia dispariției
sale la 27 septembrie 2012, am scris într-un perio-
dic - ușor grăbit și ultragiat de nefastul eveniment
- că l-am cunoscut pe marele scriitor în vechea
librărie a Editurii Cartea Românească, unde, într-o
dimineață, am dat întâmplător peste domnia sa și
Alecu Paleologu vorbind despre cărți și fotbal.. . Tot
ceea ce am încredințat spiritului acelui prim articol
dedicat Săvârșirii și Marii Treceri a unuia dintre
scriitori contemporani din cea mai aleasă condiție
profesională și morală e perfect adevărat, doar că,
de-abia la recitirea lui în forma tipărită, mi-am
adus aminte că, de fapt, ceea ce aș putea numi cu
îngăduința cititorului prima noastră întrevedere a
avut loc totuși cu câteva luni mai înainte (noiem-
brie-decembrie, 1981) în redacția revistei Viața
Românească din strada Nicolae Golescu 15, unde
M. Nițescu, prieten apropiat al tatălui meu și unul
dintre diriguitorii mei în arcanele vieții literare de
atunci ocupa un post de redactor. Înghesuit într-
un spațiu de trei metri pe doi, dotat cum-necum
cu un liliputan birou cu mapă și un singur scaun
de lemn, exempt, d-l Marin Nițescu s-a achitat
rapid de obligațiile “protocolului, precizând cu
gravitate, domnului longilin rezemat de pervazul
ferestrei, că Ghilimescu est le fils d'un grand ami.
Ca și cum doar atât i-ar fi trebuit, cu ochii ațintiți,
după lentilele groase ale unor ochelari cu ramă de
baga, în ochii mei, scriitorul a înaintat doi pași, și-a

ŞTEFAN ION GHILIMESCU

Posteritatea lui Alexandru George

Am avut cu Alexandru George, în ultimii săi
30 de ani de viață, o relație intelectuală generoasă,
specială și de o nobilă normalitate din punctul de ve-
dere al climatului de absolută permisivitate care s-a
stabilit între noi. Aș vrea să subliniez aici că în tot
acest timp, marele scriitor nu mi-a dat niciodată mă-
car o vagă senzație de ins “ciufut”, resentimentar, veș-
nic afectat de o inconstanță temperamentală, nemul-
țumit din orice și de oricine... Urmare, nu cred să fi
auzit vreodată pe un Alexandru Paleologu, Barbu
Cioculescu, Ileana Iordache Steinu, Al Săndulescu,
Cornel Regman sau mai tinerii Stelian Tănase și
Horia-Roman Patapievici vorbind în acest fel despre
el. Nu avea nici o ciudățenie din cele pe care unii,
sub pavăza unor polemici inaparente, i le pun în
cârcă chiar și după moarte. Dimpotrivă! Foarte dis-
tins (în sensul deosebirii de clasă, poziție și de educa-
ție față de mulțimea gregară), prevenitor și galant,
omul ca și scriitorul era de o perfectă civilitate. Nu
avea și nu manifesta față de nimeni ceea ce se chea-
mă îndeobște ranchiună de ins mal-aimé. Ca om
vechi – e adevărat - nu suporta minciuna, obrăznicia
și suficiența platitudinilor unor confrați înnebuniți
după funcții și în stare a face orice pentru a-și asigura
o carieră de succes.



declinat numele și mi-a întins mâna pe care i-am
strâns-o cu cordialitate, fără un cuvânt… Asta ar fi
tot din ce îmi mai amintesc astăzi din ce s-a
început în acel ceas al unei solidarități tainice și
profund umane, născute spontan. Ultimul cuvânt
îmi iau permisiunea de a-l sublinia măcar pentru
mine, dacă nu va găsi credibilitate și la altcineva.
În orice caz, începând din iarna lui 1981 și pănă
“deunăzi”, cu fiecare articol sau carte, scrisul meu a
aspirat, a dobândit și trefilat cu propriile-i posibili-
tăți de sinteză modelul critic și voința asimptotică
a raționalismului și lucidității acțiunii critice a lui
Alexandru George. Domnia sa, de altminteri, pentru
a folosi o expresie cu totul neconvențională, m-a
ținut sub supraveghere strictă să nu accept pactul
cu divolul și să nu public, sub o atare rușinoasă
anatemă, cărți pe vremea comunismului. Înainte
de 1989  ! Pariu pe care astăzi mă felicit că l-am
ținut până la sfârșitul dictatorului, până, nu mi-e
rușine să recunosc incredibilul adevăr, spre aproa-
pe de 50 de ani  ! Și tot domnia sa a fost singurul
care mi-a văzut manuscrisul și a scris cuvântul înso-
țitor la debutul meu editorial cu cartea Figuri ale
romanului, Domino, 1997. Complet în afara sensu-
lui filozofiei sale antididactice enunțate cu limpe-
zime în nenumărate rânduri, Alexandru George a
fost cel care a ținut să fac o carieră didactică în
învățământul universitar, intervenind fără știrea
mea pe lângă Alexandru Ciorănescu să mă accep-
te la un doctorat în Canare pe o temă de literatură
comparată... Sigur, aș putea să continui să înșir și
alte gesturi și acțiuni cu adevărat neprețuite făcute
pentru mine de acest samaritean de cea mai aleasă
vocație, dar nu despre așa ceva mi-am propus să
vorbesc în această intervenție. Mă opresc, așadar!
Nu însă fără să subliniez, contextual și într-o
cuvenită paranteză închisă chiar cu aceste cuvinte
în mers, că opul lui Alexandru George, La sfârșitul
lecturii, III, spre încântarea și cu totala mea ade-
ziune, îl aprecia acolo cu munificență și pe celălalt
însoțitor al scrisului meu de atunci. Mă refer, fireș-
te, la domnul M. Nițescu, pe care, efectiv, Alexandru
George, după ce îi parcurge cartea Între Scylla și
Charibda, nu se sfiește să îl considere cu adevărat
O conștiință critică, ceea ce la nivelul ascuțișului
polemic al intervențiilor sale critice de la sfârșitul

deceniului opt al secolului trecut este mai mult
decât un viguros semn de reală recunoaștere.

Revenind de unde am plecat, personal,
vreau să fiu crezut pe cuvânt că mă emoționează
teribil faptul că am reușit să-mi reamintesc și să
reactivez premizele perfect gratuite ale adevăratu-
lui început al relației mele cu autorul Marelui Alfa.
Cu atât mai mult cu cât nu cred să fi cunoscut un
creator în toată viața mea care să fi avut un cult
mai desăvârșit pentru “adevărul întreg” (reconsti-
tuit adesea, ce e drept, dar nu e nici o rușine în asta
– dimpotrivă  ! - din fragmente noi revelate în
decursul vremii sau, pur și simplu, recântărit și
revizuit din perspectiva urgenței unei singulare
etici perfecționiste) ca Alexandru George. Pentru
orice categorie de adevăr, dacă pot spune astfel, el a
fost și rămâne, în mod paradoxal, chiar și după
părăsirea acestei lumi, crucificatul perfect. Ficțio-
nar, deopotrivă realist și fantasticist, în cadrele
unei opere de prozator extrem de interesantă și
ingenioasă (a scris, cu mare talent, nuvele fantas-
tice  și povestiri insolite în “genul” Villiers de l’Isle
Adam, un jurnal romanesc de pseudo confesiuni -
“Seara târziu” – dar și metaromanul unui jurnal -
„Caiet pentru...”, romanul masiv al închiderii/
deschiderii unui destin istoric - “Oameni și umbre,
glasuri, tăceri”, considerat de scriitor drept cartea
sa cea mai importantă; proze de atmosferă –
„Petreceri cu gândul și inducții sentimentale” etc.,
etc.) , Alexandru George a rămas neclintit în
refuzul și condamnarea exiguă a ambiguității de
orice fel(carență a expresiei și implicit a gândirii
lipsite de claritate și precizie) atât în domeniul
operei artistice de creație propriu-zisă, cât și a celei
științifice, unde un atare neajuns face efectiv
imposibilă abordarea istoriei și criticii literare,
domenii care, deși Alexandru George le considera
de plan secund, sunt obligatoriu la fel de impor-
tante pentru definirea corectă a anvergurii și alti-
tudinii operei sale. Pentru autorul studiilor mono-
grafice În jurul lui Lovinescu și Mateiu I. Caragiale,
dar, să spunem, și pentru îngrijitorul ediției V.A
Urechia, Studii literare, ca să nu mai vorbesc de
autorul excepționalelor Note la cele șase volume ale
Agendelor literare lovinesciene, prezența echivocă
în orice operă de spirit a unor informații contradictorii,



date neverificate și sensuri incerte care produc
confuzie (elemente definitorii ale ambiguității
ceritificate mai întâi de Maiorescu în Critice, și,
mai apoi, de Lovinescu în toată opera sa critică),
lipsa de limpezime, așadar, a exprimării ideilor,
recte a stilului, conduce la obscuritate, min-ciună și
fals. Adică la o autonegare de drept din inte-rior,
înconturnabilă, în afara domeniului prezumat al
artei, a oricărei acțiuni volitiv-spirituale pretinse
de acest gen. Nu voi dezvolta, deși e tentatnt; tim-
pul va pune, fără excepție, peste toate rebuturile,
eșecurile și erorile de creație în cauză lespedea cu-
venită. Când însă asemenea “infidelități (! ) , cate-
goriste cu rea-credință de către unii, exempli
grația, drept subiective, ajung să treacă, datorită
absurdității contextului și prezentării lor cu
cerbicie ca atribute irefutabile ale rigorii savante a
operelor corifeilor noii orânduiri, precum în co-
munism, este evident că o asemena practică nu
poate fi primită decât reactiv, revulsiv și polemic,
criticată dur și combătută fără nici o iluzie. Spirit
libertar, sfidând regulile osificate ale conveniențe-
lor și moralei sociale comune, dincolo de găști,
grupuscule și “școli analfabete”, în afara oricărei
influențe ori alinieri politice (efectiv, fără de nici
un contact cu barbaria și mentalitatea plebee co-
munistă), complet format spiritual într-un mediu
înalt intelectual de cultură interbelică, traducător
și cititor în mai multe limbi, supraviețuind eroic
până în ultima clipă la limita unei existențe aproa-
pe anaerobe, Alexandru George face figura în isto-
ria literaturii române - cel puțin pentru noi - mo-
delului de comportament corect al intelectualului
și scriitorului în comunism. Un “rezistent” de mare
caracter, aș zice, ca om în toată puterea cuvântului;
model critic și polemic, resurgent, antiespoic și
inventiv, ca personalitate culturală plurivalentă: un
intelectual rațional și lucid pentru care cunoaș-
terea este înainte de toate un act moral asumat,
înainte chiar de a fi act de voință, guvernat de
sentimente heteronome.

Într-o luare de poziție intitulată, comme il
faut, “Minciuni. Tot felul de minciuni”, incorporată
primei ediții, din 2007, a culegerii memorialistice
„Litere și clipe” (ediția a doua, din 2011 , adăugită
și revizuită de autor, așteptată de el cu sufletul la

gură, a fost topită, după o poveste urâtă, al cărui
autor moral rămâne exclusiv mai mult belferul de
„școala nouă a prozatorilor parohiali” decât onero-
sul freelancer parohial M. Stan!), Alexandru George
mai adaugă o notă explicativă edificiului poziției
sale ideologic-intelectuale și scriitoricești, vizavi de
așa-zisa epocă democrat-populară socialist multi-
lateral dezvoltată... “Regimul comunist, scrie domnia
sa, era unul tiranic, bănuitor, dar mai ales unul
prin excelență mincinos: totul era minciună în
viața socială în viața dintre oameni, în relațiile cu
oficialitatea, apoi în programul său, în promisiuni
și în selectarea valorilor. Actul de a scrie doar
pentru tine sau pentru un grup infim de familiari
era și unul nu de a ataca pe cineva, ci de a te afirma
împotriva unei întregi politici, era vorba să te
regăsești pe tine însuți în ceea ce aveai mai bun,
mai cinstit, mai autentic, mai necontrafăcut. Era
revanșa unor năpăstuiți care alegeau un spațiu de
afirmare personală extrem de îngust, dar care le
aparținea în exclusivitate. Și eu alesesem o formă
de expresie literară care era a eului, în care mă
supuneam pe mine, mă înfățișam măcar viitorimii
care avea poate să mă citească așa cum eram în
mediul meu profund, socotit de mine și cel auten-
tic…” Nu atât desemnarea poziției sale de ideo-
sincrazie față de regimul comunist, altiminteri
prea bine cunoscută, importă aici, ci definirea,
prin câteva distinguos, note de finețe și sublinieri,
a naturii scrisului său, guvernat de voința de a se
afirma în singularitate (regăsindu-se, așadar, cu
tot ce avea mai autentic, în expresia literară a
eului) , împotriva unei întregi politici. Ceeea ce cred
că vrea să prindă Alexandru Gorge în rândurile de
mai sus este că, împotriva minciunii ideologice,
delabrării țintite a conștiinței individului și detur-
nării ideii de creație în comunism, pentru creato-
rul autentic a existat și va exiata mereu un adevăr
al literaturii (de ficțiune), pentru care el personal,
în vremi de restriște, a optat să lupte, până la a-și
renega talentul critic, și pentru care, ne asigură,
merită totdeauna luptat. O spune și mai apăsat (și,
evident, de la o indenegabilă altitudine de profesio-
nist al scrisului) în pasajul următor extras de noi
din aceeași sursă citată și mai înainte. “Arta, scrie
Alexandru George, nu e minciună, cum afirma agresiv



adversarul convenționalismelor, Oscar Wilde, arta
e mistificație, ceea ce, totuși, înseamnă altceva,
minciuna care nu minte (s.n.,SIG) […] . Eu aș
deosebi-o și mai drastic de ficțiune - se pronunță
domnia sa - și aș afirma că aceasta din urmă e încă
mai departe de minciună decât e minciuna de
adevăr”.

Într-o lume scoasă din matcă și într-un un
climat pseudo-literar, caracterizat, după cursul
tras la indigo al vieții sociale realist-socialiste și
comuniste, de minciună, dictat, carierim, medio-
critate și semidoctism, de lipsă de omenie, duplici-
tate, ură, ipocrizie, cinism și prefăcătorie, de me-
galomanie vaticinară, negativism și absurd, de
lipsă de toleranță și de dialog în toate domeniile,
proiectul literaturii de ficțiune (insuficient și, pe
alocuri, aproape deloc înțeles de către contempo-
ranii lui Alexandru George), pentru care scriitorul
a optat pe cât se pare încă de la debutul cu Simple
întâmplări cu sensul la urmă (1970), este unul
dintre răspunsurile cele mai valabile și mai preți-
oase pe care le-ar fi putut da un autentic rezistent,
convins că adevărata literatură (fie ea și minciuna
care nu minte! ) nu se poate scrie, totuși, decât cu
îndărătnicie în patria ta, așa cum știm că a
profețit în felul său și un mare politician și literat
francez cu mult mai înainte.

Întrebarea care se pune la cei zece ani scurși
deja de la moartea lui Alexandru George este de ce
un prozator care a scris în comunism - rămânând
complet și exemplar în afara “sortilegiilor lui” - cu
speranța că măcar viitorimea îi va înțelege literatu-
ra și poziția așa cum au fost în contextul ambianței
social-morale a unei epoci calamitate ideologic,
continuă să rămână încă neextras și, în mod ne-
permis, nedeleimitat de spiritul mutonier al valo-
rilor artei realist-socialiste (căreia autorul nostru
nu i-a aparținut de fapt și nu i-a servit niciodată!) ,
cu o operă necercetată sistematic, nereeditată și
neevaluată corect - datorii obligatorii, de rezolvat
în regim de urgență, în mod normal, privind
reedificarea, după revoluția din ’89, climatului
endogen al literaturii naționale!?

La o ochire rapidă, în loc de o acțiune se-
rioasă, de recunoaștere a valorii operei și repunerii
scriitorului pe treapta de merit conferită de impor-

tanța reală a acesteia, în loc de un proiect iminent
de reeditare a ei, așadar, și de alcătuire a unui
studiu monografic incipient, Alexandru George, aș
putea spune, are parte de o posteritate pe alocuri
bizară. De necrezut, sub umbrela numelui scriito-
rului, invocat cu o lipsă de onestitate și respect
crase, câțiva siniștri pigmei, afiliați unor coterii de
provincie, sub ochii binevoitori ai unor șefi de sus,
caută să-și lustruiască nulitatea, producând “depo-
ziții” și diversiuni total în afara adevărului. Realita-
te care, dată fiind hidoasa fizionomie a vieții litera-
re de astăzi, n-ar trebui să ne preocupe și întristeze
peste măsură; la polul opus, e bine s-o spunem, în-
registrăm, totuși, cu satisfacție și o primă analiză,
cu adevărat riguroasă și feritilă a operei scriitoru-
lui. Nu o vom ignora nici pe ea. Deocamdată, să
revenim asupra faptului semnalat mai sus cu câteva
precizări.

Fiindcă, pe vremea când își făcea studiile de
nivel general, bolnav fiind, a locuit mai multe luni
într-o localitate de lângă Târgoviște; fiindcă a pla-
sat acțiunea romanului Dimineața devreme (1987)
pe lână Târgoviște, la Pucioasa... , iar după Revo-
luția din ’89, în ultimii 5-6 ani de viață, poate și
mai mult, a colaborat la un periodic din Găiești,
care era scos la Târgoviște, scriitorul a fost înscris
din oficiu printre membrii unei particulare Socie-
tăți a așa-zișilor scriitori târgovișteni. Eroarea unui
om de bună credință ca Alexandru George a fost
că, din delicatețe, nu i-a refuzat și nu a făcut cerce-
tări cu privire la componența grupului, amestecân-
du-se pueril, dar amestecându-se în troaca lor cu
târâțe… Sub datele unor atari fanteziste premize,
niște domni de acolo s-au gândit, exploatându-i
furtiv faima intelectuală, să-l declare, imediat după
moarte, “târgoviștean prin spirit” (o sintagmă fără
nici o acoperire, evident, și fără nici un sens), în-
globându-l pe deasupra în ceata așa-numitei școli a
prozatorilor târgovișteni, grupare literară cu un
program ideologic mai curând dedus, cu o istorie
de mult cusută și îndosariată, cu ai cărei promo-
tori, potrivit mărturisirilor lui Alexandru George
însuși, domnia sa nu a venit în contact decât târziu,
după ce aceștia s-au desfăcut de târgul provincial,
migrând la studii în București. În context, să nu
uităm să amintim că un Radu Petrescu nu-și iubea



aproape deloc “colegii” târgovișteni, etichetați în Jur-
nal, cum am mai avut prilejul să scriu, drept niște
“scorpioni veninoși”. Miza ralierii tardive și forțate
a scriitorului bucureștean, complet necunoscut
altminterea ca spirit polimorf grupusculului de
initiativă de astăzi, pe vremea când A.G. scria
despre Partidul Coanei Joițichii, iar ei studiau de
zor politica partidului unic (lasă că nici la ora de
față cei doi, trei pionieri din cadrul grupării numi-
te nu sunt mai alfabetizați! ) a constituit-o revendi-
carea, in corpore, ulterioară, pentru gașca lor a
calității de Contiunatori (ai) Școlii literare și artisti-
ce de la Târgoviște, un slogan, al cărui campion
absolut și, prin el, înscris ca școler și “membru cu
drepturi depline”, devine “academicianul” de peste
Prut, Mihai Cimpoi! Toate aceste năzbâtii și încă
multe alte glume, folosind un cuvânt care sper că
nu va supăra pe nimeni, cititorul le poate afla ci-
tind lucrarea colectivă (și nu lucrările simpozionu-
lui, cum impropriu e scris pe frontispiciul cărții,
întrucât un simpozion – nu-i așa? - presupune în
rea-litate o dezbatere!) , “Receptarea critică a ope-
rei lui Alexandru George”, volum îngrijit de
indispensabilul M. Stan, Editura Bibliotheca, Târ-
goviște, 2017. Să te strădui să faci din Alexandru
George un “târgoviștean” în mentalitate și atât
(L’hypocrysie est un homage que le vice rend à la
vertu, nota La Rochefoucauld), când domnia sa, în
mod superior, se considera pe bună dreptate rezul-
tanta unui mediu de relații și cultură interbelică,
nutrind orgoliul bucureșteanului get-beget, iată o
prostie de semidocți adacadabrantă. Luând act de
ea ca de ultima calamitate ce lovește mediul literar
la zi, până la urmă, grăbindu-ne dezgustați să închi-
dem cumva chestiunea, nu ne mai rămâne decât
să întrebăm cu lehamite pentru ce? Spiritele me-
diocre, spunea celebrul moralist citat mai sus,
murdăresc tot ceea ce le depășește.

La un mod perfect revelabil, riguros aplicat
exigențelor științifice ale lecturii de recuperare,
cercetării cu migală a operei și revizuirii ei axiolo-
gice, în conformitate cu modernitatea, suplețea și
bogăția intrinsecă de idei, se plasează fără nici o
discuție foarte interesantul eseu semnat de universi-
tarul Marian Victor Buciu (circa 200 de pagini): “Criti-
ca și creația. Cazul Alexandru George”, Editura

“Ideea Europeană”, 2017. Fără să se ocupe în mod
special de literatura de ficțiune a preopinentului
(deși ultimul capitol al cărții sale se cheamă
Ficționarul) , M.V.B. este primul analist, după păre-
rea mea, care descoperă, întemeiază și pune cu limpe-
zime în ecuație în opera lui Alexandru George
distincția pe care marele scriitor o făcea, având
poate în minte acțiunea de decredibilizare a poe-
ziei lui Saint-Beuve de către Proust - eseist iubit și
discret cultivat -, între “scriitorul de creație (ima-
ginație, ficțiune) și cel de critică”, a cărui inteli-
gență, după părerea sa, ar fi de natură să submi-
neze creația… Cu antene de mare finețe percepti-
vă, în opinia domnului Marian Victor Buciu, “Alexan-
dru George pare atras, dacă nu fixat, sociologic de
referent ori materie, de ceea ce el numește mediul
de unde se extrege literatura, indeosebi cea epică”.
Într-o expresie extrem de condensată, o asemenea
alegație intuitivă are darul de a scoate la suprafață
cauza reală și de a limpezi, totodată, adevărul,
grație căruia autorul Marelui Alfa sacrifică nu o
dată dispoziția pentru critică și polemică propen-
siunii hegemonice pentru ficțiune. Ea ar putea
lămuri și elibera din zona capriciilor, cum le-a eti-
chetat subversiv și grobian o anume critică, dorin-
ța lui Alexandru George de a fi receptat mai înain-
te de orice drept prozator. Plecând din acest nod
fecund al operației de disecare și revizuire al operei
lui Alexandru George (e adevărat, deocamdată,
doar în punctual de plecare), Marian Victor Buciu
numește interpretarea înainașului său o “critică de
lămurire” a cărei heremeneutică se aplică la viață și
la scris, al căror punct de întâlnire e taina, definită
ca “o enigmă gnoseologică”. Ea ar implica “o des-
tăinuie” atât a subiectului cât și a obiectului, “a
celui citit și a celui care citește”. Perspectivă de abor-
dare extrem de promițătoare. Nu ne propunem să
o dezbatem aici.

Plină de promisiuni, ingenioasă, foarte per-
cutantă și vie, interpretarea liminară, deocamdată,
a lui Marian Victor Buciu pune prima piatră la
temelia operei de reviziuire și restiuire critică
corectă a creației lui Alexandru George, unul din-
tre cei mai înzestrați și mai curați moral scriitori
români (prozator, critic, istoric literar, eseist și
publicist) , prin care cultura română, în pofida



draconicului genocid totalitar, a găsit calea corectă
– sunt de părere! - de a se exprima liber și a
supravieți în timpul dictaturii.

2 septembrie, 2022

Biblioteca lui Alexandru George

Motto
Tumultul liniștit acuma doarme
În lumea unei cărți ce se-odihnește
Pe liniștitul raft. Dormind, așteaptă.

Borges, Un libro

O biblioteă, potrivit eseistului și poetului R.
W. Emerson, citat de Borges în Cărțile și noaptea, e
un cabinet magic unde există o mulțime de spirite
vrăjite. Ele se trezesc când le invocăm cu dragoste
și le iubim deschizând paginile cărților, precum
pași egali și măsurați ar lua în stăpânire aleile par-
curilor și grădinilor străjuite de silvani și naiade
închipuite sau nu...Atâta vreme cât nu le deschidem,
cărțile rămân, geometric vorbind, zice Borges, niș-
te biete volume, lucruri și ele printre atâtea lucruri.
Întâlnirea cărților cu cititorul empatic în atmosfera
mobilierului cabinetului saturat de mirosul vechi
al cernelurilor și “zincurilor” este esențială pentru
declanșarea visului, rememorării și aducerii aminte.
Pentru că, în plan superior, a-ți aduce aminte, ca
Swann, fie și de savoarea “madlenei”, înseamnă a
inventa și totodată a descoperi, înseamnă a re-plăs-
mui, a da viață, și a supraviețui ca entitate metafizică
dincolo de prezentul clipei repede trecătoare. O
carte și, cu atât mai mult, o bibliotecă sunt expresia
extensiei imaginației și memoriei, a viselor care se
încheagă aevea, până la un punct...

Cu riscul de a stingheri, prin neascultare, pa-
cea “Marelui Orb”, aș îndrăzni să afirm că o carte
rămâne cu rangul astral de carte chiar și atunci când,
pasager, nedeschisă, poate părea un simplu volum.

Urmând pe unul dintre cele mai mari spirite
ale sfârșitului secolului al XIX-lea, începutul secolului
dpouăzeci, care era convins că nu există dram de
iubire fără senzualitate - vorbesc despre Anatol
France - ,consider, ca și el, că poți găsi aceeași tip de
desfătare într-o carte, precum cititul, atunci când
ajungi și mai ales ești capabil nu numai să îi trăiești
universul de idealitate dar și să o mângâi transportat,
la propriu, cu același sentiment de munificentă pre-
țuire. “Recunosc dintr-o privire pe un adevărat bi-
bliofil, scria premiatul Nobel pentru literatură din
1921, după felul cum atinge o carte. Cel care, punând
mâna pe vreo veche carte prețioasă, rară, amabilă, sau
cel puțin onestă, n-o pipăie cu o mână depotrivă
blândă și fermă, și nu plimbă cu voluptate, pe spatele,
pe suprafața, pe reliefurile ei o palmă înduioșată, ace-
la nu a avut nicicând instinctul (de colecționari) care
i-a făcut pe un Groslier și pe un Double celebri. Za-
darnic susține că iubește cărțile; nu-l vom crede”.
Iubim și prețuim, așadar, cărțile nu numai pentru
universul lor, dar și pentru, raritatea, vechimea ori
calitatea întocmirii meșteșugărești și realizării înalt
artistice; pentru „istoriile” externe pe care le poartă
cu ele, fie că acestea fac ele însele parte din alte cărți,
fie că le știm de le alții sau le-am trăit noi înșine până
a ne intra în bibliotecă... Iubim cărțile, scria autorul
Grădinii lui Epicur, nu numai pentru folosul lor, dar și
pentru spectacolul pe care privirea lor îl poate
descoperi în “acea mică floricică de aur pe care legă-
torii din veacul al XVIII-lea o aplicau, de pildă, pe
spatele pielii de vițel al cărților, între fiecare nervu-
ră...„ Iubitorul de carte care a fost Borges sau Alexan-
dru Ciorănescu, pentru a nu mai invoca aici și alte
nume celebre, să nu ne lăsăm înșelați, nu a fost nu-
mai un șoarece de bibliotecă înfometat și nărăvit
tuturor elixirelor ori otrăvurilor lor prețioase, dar și
un colecționar sensisitv și fetișist ca orice bibliofil
îndrăgostit... Un atare iubitor de carte nu trebuie să
fie neapărat doar un ins plin de bani, vânând cu
ajutorul lor numai ediții princeps rare, ci, așa cum îi
descrie Anatol France pe cei doi canonici ai săi în
ziarul Le Temps, și niște “săraci cu bucurie și umili cu
bună dispoziție” ce nu ezitau să pună mâna cu
plăcere naivă “pe curiozitățile disprețuite care tapisau
prăvălia de trei parale a anticarului expert”.

În 1947, când, cu ajutorul tancurilor sovietice,



în România s-a instaurat regimul dictaturii comu-
niste, Alexandru George avea doar 17 ani. Deși pro-
venea dintr-o familie, cu o oarecare stare, de înalți
funcționari de bancă, tânărul se va trezi repede, fără
de nici o susținere materială, datorită naționalizării
draconice începută un an mai târziu (citește con-
fiscarea fără nici o răscumpărare a averii foștilor pro-
prietari) a avutului părinților săi. Singura bogăție (în
condițiile date, furtivă și aceea!) cu care s-a ales au
fost cele câteva sute de cărți care i-au rămas din fami-
lie, în special cele de filozofie (în ediții germane), eco-
nomie politică și știința economiei corporatiste din
biblioteca tatălui său și a unui unchi, dar și cu o sumă
de romane franțuzești ce au aparținut mamei și dă-
dacei sale de origine elvețiană, în special cele capitale
pentru configurația literaturii secolului al XIX-lea. În
copilărie, așa cum aflăm din romanul autobiografic
Dimneața devreme (acțiunea fiind plasată aproxi-
mativ în anul 1939), imaginația lui Alexandru George
era mai cu seamă înfierbântată de cărțile de aventuri
(Ultimul mohican, Ivanhoe sau Aventurile căpitanului
Corcoran (Biblioteca roză, Hachette), dar și de o bo-
gată literatură polițistă (Jim Blackwood Jockey și
Uciderea lordului Egware sau, în altă parte, cu varianta
Moartea lordului Egware!); una peste alta, un gen de
literatură fantastică cum o denumește calin undeva
același Borges. Nu știu dacă asemenea cărți impri-
mate pe hârtie ordinară și difuzate prin chioșcurile de
ziare sau prin intermediul diverșilor samsari, dar mai
ales predilect obiect de schimb și tranzacție între
copii până la ferfenițirea lui completă, a căpătat
vreodată dreptul de acces în biblioteca scriitorului.
Întrucât – dar mă voi referi mai încolo la împreju-
rarea respectivă – într-un pachet de cărți, din mai
multe câte mi-au fost dăruite de Alexandru George,
în ultimii săi ani de viață, am descoperit încântat -
fiindcă nu văzusem până atunci niciodată un
exemplar din celebrele Aventuri ale submarinului Dox
- povestea Sticlei plutitoare de Hans Warrem (tradu-
cere Lia Hârșu), pot să îmi imaginez în voie că, dacă
nu le-a păstrat cu sfințenie, catalogate cu scrupu-
lozitate, cum avea obiceiul să procedeze cu asemenea
gen de carte Alexandru Ciorănescu, e posibil ca nici
Alexandru George să nu se fi despărțit tocmai cu ini-
ma ușoară de ele... Începuturile Bibliotecii lui Alexan-
dru George, departe de a fi modeste (fiindcă, dintr-un

scrupul al unei conștiințe de mare rezervă etică, nu s-
a apucat niciodată să-și laude moștenirea spirituală
găsită în biblioteca familiei (din câte știu, cu câteva
rarități din zona bibliofiliei propriu-zise, dar și cu un
număr semnificativ de colecții de ziare și reviste
apărute la începutul secolului trecut). L-am însoțit
de câteva ori în provincie, la Brașov, Craiova, Râmni-
cu Vâlcea sau Târgoviște la o serie de manifestări cul-
turale, unde era invitat să conferențieze sau făcea par-
te din juriu. Am avut mereu impresia că abia aștepta
asemenea ieșiri dintr-un “perimetru controlat” (expre-
ssis verbis) mai ales pentru plăcerea dezmărginită de
a lua în mod secret urma vreunei terfeloage preți-
oase.... Ca și cum anticariatele bucureștene cercetate
cu acribie diurnă (și nu comit aici nici o figură de
stil!) ar fi conspirat cu toatele să-i ascundă perla pre-
simțită și promisă numai lui, abia juns în localitatea
cu pricina, pe nesimțite, cărturarul dispărea neștiut
de nimeni pe cărări accesibile numai geniului său.
Iar când, într-un târziu, era găsit în fundul vreunui
dughene cu paperaserii - uneori, în plină stradă -,
complet abstras, invariabil putea fi surprins răsfoind
o „scriptă” (reproduc cu plăcere termenul folosit de
domnia sa pentru desemnarea noilor capturi) pe
care o ținea cu amândouă mâinile aproape lipită de
lentilele fumurii ale ochelariilor cu multe dioptrii.
Din singura sa călătorie în Franța, pe la începutul
anilor optzeci, dacă nu mă înșel, s-a întors, printre
altele, în urma unei zile întregi de răscolire a tara-
belor buchiniștilor de pe malul Senei, cu textul lucră-
rii de doctorat prezentată în 1929 de Anetta Antoniu
la Facultatea de Litere a Universității din Nancy
(Anatole France critique littéraire), teză editată de
Imprimeriile Berger-Levrault, Nancy-Paris-Strass-
burg în același an, o lucrare cu adevărat importantă
și cu totul rarisimă, pe care o semnalase cu căldură
cu câțiva ani mai înainte în notele la traducerea
pentru Editura Univers a culegerii de articole inti-
tulate Viața literară de Anatol France.

Fără nicio exagerare, Alexandru George a scris
și a fost din toate punctele de vedere un atlet pro-
fesionist al cărții, tot pe atât cât a fost un mag vestitor
și apărător al rațiunii ei interne necesare și suficiente,
necorupte sub nici o formă. În acest spirit, a trăit și a
scris toată viața numai pentru bucuria pură și simplă
a unei acțiuni litarare complet încercuite în de sine,



epurată drastic, din capul locului, de orice ingerințe
venite din afara fenomenului artistic, că erau de
natură politică, socială, economică sau mai știu eu de
ce altă coloratură, străină, în orice caz, spiritului lite-
rei. Din acest bun motiv, dar și din cauza câinoșeniei
vremurilor de sub comuniști, cu care nu a acceptat
să aibă, trebuie s-o repet, nici un fel de contact, Ale-
xandru George a rămas toată viața în afara factorului
de putere, refuzând cu obstinație orice poziție publi-
că și orice post și funcție plătită în administrația res-
pectivă. A fost în felul său singurul scriitor român
postbelic care a trăit aproape exclusiv numai din scris
și din varii expediente ale acestei îndeletniciri. Nu i-a
fost ușor, ducându-și zilele uneori la limita supra-
viețuirii, cu atât mai mult cu cât, din ultimii bani,
nu-și refuza niciodată ălîcerea achiziționării vreunei
rarități în materie, discuri cu muzică sau vreo carte
de mult jinduită, semnalate tocmai atunci pe căi oculte
ca intrând iminent în piață. Pe acestă pistă extrem de
îngustă George deținea monopolul unor informații și
relații cu un mediu de underground pe care nu le
mai avea nimeni. L-aș asemui pentru această știință
lui Șerban Cioculescu, multă vreme unul dintre cei
mai avizați informatori ai Bibliotecii Academiei în
privința depozitarilor bucureșteni de carte de patrimo-
niu... În puținul timp cât a lucrat el însuși acolo,
puțini o știu, Alexandru George își făcu-se plăcutul
obicei de a-și urma înaintașul și în această privință.

Conștient de valoarea «modestei sale colecții de
cărți»(!), dar și din cauza faptului că nu a avut urmași
(a fost ulimul din stirpea sa!), începând din 2005.
Alexandru George și-a pus constant probelma desti-
nului acestei bibliotecii de autor (ca întreg), așa cum
și-a pus, în paralel, desigur, și problema fiecărei cărți
din întreg, în parte. Din capul locului, pot să mărtu-
risesc, îi displăcea profund ideea de a o desface. De
aceea poate, primul gând care i s-a cuibărit în minte
a fost, după o chibzuită cumpănire, să o doneze, așa
cum se afla la acea oră, Statului, cu drept de folosință
gratuită, fără nici o notificare restrictivă... Nu cunosc
prea bine amănuntele deliberării părților, dar, mai în
glumă mai în serios, Alexandru Geoge mi-a spus
odată că ar fi fost exclus ca statul român să facă mai
mult în cazul bibliotecii lui decât o făcuse cu apro-
ximativ 150 de ani mai înainte statul francez în cazul
bibliotecii lui Balzac! Amintesc în treacăt, fără să mai

intru în amănunte, că inestimabila don de livres a
celebrului autor al Comediei Umane, în mod bizar, a
fost refuzată de autoritățile franceze... “Și apoi, d-le
Ghilimescu, parcă îl aud indignându-se pe Alexandru
George, dacă ai vedea ce s-a ales din dania de cărți
germane din fondul Torouțiu către Academia noastră
nu ai mai vrea să ai de-a face niciodată cu tutela Sta-
tului”. Fiindcă avusese prilejul, la câțiva ani după
moartea lui Perpessicius, și apoi a fiului acestuia, isto-
ricul Dumitru D. Panaitescu, să cumpere de pe tara-
bele unor anticari din diverse colțuri ale Bucu-
reștiului diferite cărți de mare valoare care aparținu-
seră marelui eminescolog, domnul George deplângea
ca nimeni altul soarta nemiloasă a unor asemenea
fonduri risipite ca frunza-n vânt în toate cele patru
puncte cardinale.... Tocmai de aceea îmi da mereu ca
exemplu și nu mai contenea să laude biblioteca lui
Șerban Cioculescu, un vestigiu unic, rămas absolut
neatins în casa acestuia din strada Doctor Turnescu, ,
grație prețuirii și îngrijirii exemplare de care a benefi-
ciat din partea soților Simona și Barbu Cioculescu,
urmașii marelui cărturar, literați ei înșiși de aleasă
clasă. Pentru a nu avea o soartă asemănătoare cu
biblioteca lui Perpessicius, încă înainte de a se muta în
noua locuință din Drumul Sării, Alexandru George a
hotărât până la urmă să-și desfacă și doneze propria
bibliotecă în mari blocuri unitare. Fondul de carte
germană veche, în special cel de filozofie și științe, l-a
dăruit lui Horia Roman Patapievici, întelectual pe ca-
re îl știa încă de pe vremea când era doar un tânăr
fizician, și despre care, în pofida gurii rele a unora,
avea o foarte bună părere. Cartea de istorie, cu multe
ediții princeps Iorga, Constantin C. Giurescu, Vasile
Pârvan, I. Nistor, Sergiu Conea, I. C. Filitti, A. Agachi,
P. Cernavodeanu etc., etc. a fost destinată Bibliotecii
“Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Chișinău. Din câte
îmi amintesc, în ciuda înțelegerii dintre părți, res-
pectivul fond a zăcut multă vreme în subsolul comun
al locuinței scriitorului din Mihai Bravu, donatorul
tot așteptând preluarea partenerului, el nedispunând,
realmente, ca simplu particular, de resursele finan-
ciare necesare pentru a-l expedia pe speze proprii în
Republica Moldova. Masivul fond “cartea de critică și
eseistica”, edițiile istoriilor lui Eugen Lovinescu, “criti-
cele” lui Maiorescu, lucrările de specialitate ale lui
Paul Zarifopol, Vladimir Streinu, Pompiliu Constanti-



nescu, Tudor Vianu și G. Călinescu până la Șerban
Cioculescu, Adrian Marino sau Mircea Zaciu au
fost donate, dacă nu mă înșel, Bibliotecii Centrale
Universitare, acolo unde au ajuns și o seamă de cărți
cu autograf primite în ultimile două decenii de viață
ale scriitorului de la diverși colegi sau simpli com-
parși. Fondului destinat lecturii la sală al Bibliotecii
Academiei Alexandru George i-a jertfit întreaga ope-
ră –mai ales edițiile critice - a scriitorilor clasici, și
asta pentru că, îmi spunea, în respectivul fond, în
ciuda recondiționării periodice, rar mai puteai afla
exemplare sută la sută perfect conservate, lizibile și
optimiste… Aici a lăsat în păstrare și întregul tazaur
publicistic moștenit de el însuși, colecțiile de ziare și
reviste din interbelic, precum și o sumă întreagă de
ziare apărute după Revoluția din ’89, jurnale la care a
colaborat și al căror premiant de merit a fost. Toate
scrierile sale, în perfectă stare de conservare, într-un
singur exemplar, repertoriul de agende, însemnări,
notițe, manuscrise edite și inedite (a scris toată viața
exclusiv de mână!), documente vechi de familie și
fotografii au fost donate Muzeului Național al Lite-
raturii Române, unitate culturală pentru care a mani-
festat totdeauna o simpatie și slăbicine deosebite.

Un episod aparte l-a constituit încercarea de a
oferi Bibliotecii “Ion Heliade Rădulescu” din Târgo-
viște, contra cost, la un preț accesibil, o serie de cărți
importante dintr-un lot din care aceasta ar fi trebuit
să aleagă numai ceea ce nu se afla în depozitele sale.
Dacă la început lucrurile au decurs oarecum normal,
au fost și momente când scriitorul, căruia i se ofe-
rise toate asigurările unei tranzacții fără dureri de
cap, a trebuit să recurgă la terți pentru ca lucrurile, în
sfârșit, să fie mișcate din loc și să reintre în normal
(vezi în chestie și cele câteva scrisori pe această temă
ale lui Alexandru George către subsemnatul, repro-
duse de noi în volumul Urme pe trepte, Grinta 2022,
pp. 224-227).

Din fondul bogatei sale biblioteci pe care o iu-
bea atâta – nu e cazul s-o mai repet -, ca și cum și-ar
fi oferit sieși, pentru un parcurs înnodat la o nouă
viață, între anii 2005-2010, Alexandru George a dă-
ruit cu generozitate câtorva prieteni o sumă de cărți
de o valoare inestimabilă, comori de spiritualitate de
o rară altitudine și distincție. Vechi apropiat al scrii-
torului, am fost, cu siguranță, unul dintre privilegiații

și norocoșii unor incrdibile acte de mărinimie ale
acestui unui samaritean de vocație... Nu voi oferi aici,
deocamdată, în semn de eternă recunoștință și
apreciere o listă cu titluri cât de cât completă. Poate,
totuși, o voi face odată, dacă mă voi simți mai bine
pregătit sufletește decât acum. Dar, sigur, nu există
nici um motiv care l-ar putea împiedica pe cititor să
cântărească atent litera celor 15 scrisori pe care Ale-
xandru George mi le adesează și le-am anexat în Ur-
me pe trepte, de unde am putea lua cu toții amite că
omul de mare calitate, dăruind, nu se fălește cu nimic...

Au fost în tezaurul fundamental al bibliotecii
lui Alexandru George un important număr de cărți
românești și străine, manuscrise edite și inedite, fișe
de lucru meticulos orânduite (cum în cazul marii sale
pasiuni pentru viața și opera lui Villiers de l’Isle-
Adam), file disparate cu fel de fel de însemnări, mape
conținând tăieturi din ziare și reviste, mici lucrări de
grafică (scriitorul avea un real talent la desen), dar și
fotografii de tinerețe și o colecție cu discuri vechi de
muzică simfonică (o altă pasiune mai puțin știută a
marelui om de cultură) de care scriitorul nu s-a des-
părțit niciodată. La moartea lui petrecută în 28 sep-
tembrie 2012 ele au rămas în cabinetul de lucru al
scriitorului din noua locuință din Drumul Sării în
care se mutase, după îndelungi preparative, doar de
câțiva ani. La începutul acelui septembrie, presim-
țindu-și sfârșitul, cu ultimile puteri, Domnul George
și-a legalizat “căsătoria secretă” (pe care o tăinuia de
mulți ani; vezi, nu fără oarecari similitudini, chinui-
toarea pasiune pentru A în romanul Seara târziu,
1988) cu o femeie de mare distincție, fostă biblioteca-
ră la Biblioteca Academiei, văduvă cu doi copii, pe
care, cu multă discreție și responsabilitate paternă,
mult prea delicatul și rafinatul scriitor i-a adoptat,
îngrijindu-se cu atenție de educația și formarea lor.
Gestul ultim la care el a recurs, aș putea spune, în
ultimile clipe de viață, consfințește un act de trans-
mitere patrimonială către noua familie atât a numelui
și drepturilor sale de autor, cât și a singurei și inesti-
mabilei sale sale averi, Biblioteca. Ceva similar cu
ceea ce a făcut și Borges în cazul Mariei Kodama.
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aș intra acum într-o crevasă, fără simțuri: carnea asta
din care mănâncă creierul meu ca un virme
unmonolog în care mă deghizez

delirul fiecărui ligament al cuvintelor : nimic
nu se mișcă decât în gură: dependentă
de a ști că am o limbă diformă

Picătura chinezească

Cineva se dezechilibrează la intersecția
undelor
inversate
în acest plan, muzica este
ceremonială, asemenea
unui vultur cu aripile larg deschise
care planează
îndelung deasupra prăzii
acum nu trebuie să scrijelești pe pietre cuvinte
absolute, căci cuvintele înhață în direcția dispariției
lucrurilor : atac la rece, prefect coordonat.
și dacă lucrurile dispar, se termină frica, furia

conviețuirii cu ele?
această dezolare fără muchii
eu nu-mi revin după ce mă golesc
țevi. țevi astupate, țevi desfundate violent.
carnea este învinsă de ficțiuni
angoasa face versuri bune din cuvinte care pierd sânge
din cuvinte care abia mai respiră, la fel ca
plămânii atinși de ftizie
există un indicator împins de capul ei negru mai
încolo?

Îmi fac o fotografie așa cum nu sunt
Nu îmi mai este
frică
de mine

Un poet poate suporta orice

Un poet poate suporta orice, mă gândeam
îndurând poezia care nu poate fi scrisă

din cauza poeziei, poetului i s-a înlocuit voința de a
ataca viața

IOANA GRECEANU

Știm amândoi că ne e frică să știm

Știu că singurătatea îmi dă totul: o veche structură
de coabitare : încordarea nervilor în autorecunoașteri

accidentale
halucinații ale oaselor căptușite cu fibre optice

uneori doar un ochi verde, cum ai ascuți un cuțit
zgomotul unei dislocări din filmul din cap: secvență

dinamită
secondată de ininteligibila centură de siguranță a

inimii
scleroza unei iubiri globulare (o revoltă, în fond)
emisii rămase în urmă după propulsie : deși alveolare
există o pletoră de predispoziții precise
o direcție în dezavantaj: o rană, în fond
intensă, disproporționată, fatală : fructul roșu oprit

între vieți
fructul dulce – amar interzis: un contrast al pântecelui
ultimul deznodământ al cărnii: câteva larve luminiscente

știm amândoi că ne e frică șă știm

nimic fără a captura
nimic fără a fi capturat

senzație permanentă de a fi excedat: căderea
dinților de lapte ai poemului în fațamorții

dacămoartea rezistă cât viața



ca o fiară sălbatică prada
cu atacul cerebral

poetul se află în momentul crucial când
își face cruce din limbă

limbile poeziei stau străine unele lângă altele în țările
limbilor, fără democrație
precum animalele în junglă

în poezie nu există tremur în ciuda
tremurului mâinii care scrie

poezia nu cunoaște beția zborului și
nici spaima prăbușirii în gol

pasărea care o reprezintă este un vultur captiv

ce se prezintă drept poem este indescriptibil
așa cum o inimă nu poate descrie altă inimă

orice poem pe care-l scriu
mă transformă într-un monstru

poezia viitorului este un secret închis
într-un poet sinucigaș

mâna care scrie este o mână cârlig
nimic nu rămâne neagățat

brusc, văd fantomele unor poeme răzbunătoare
în proximitatea corpului
de foarte mult timp ne pândim cu înfrigurare
eu și ele
și aceștia nu mai sunt ochi cu pleoape
ci artefacte înconjurate de os

însă nu trebuie să trăiești permanent cu
un bisturiu în mână
și vanitos de precizia automutilării
în poezie nu există viață
doar poeți înspăimântați că nu mai pot scrie

și : în scris ai mobilitatea pe care ți-o dă
limitarea din exterior

adagio : dacă aș sfâșia acest poem în bucăți
și apoi le-aș lipi la întâmplare
poemul ar fi tot nerealist, neverosimil, impudic și, în

fond, iresponsabil

Poem în corzi

În corpul meu există un precorp
apoi, din corp în corp în corp
uneori ajung înaintea corpului
mergând sinuos ca un șarpe (pentru că am oroare de

liniile drepte)

sunt un șarpe ieșit dintr-o carte
trebuie să caut în natură un echivalent pentru carte

ies dîn mine prin bântuitele găuri din ochi : fără
stranietate
nu există atingere
da : dorește-ți să ai un impact
o iubire
care și-a propus să înnebunești

mă gândesc : ne-am întâlnit pentru a deveni afazici

simt pe fiecare centimetru de carne
apăsarea corpului tău non – corporal
aproape un rapt

mintea perplexă: cum
de mai sunt ?

am fost
condamnată de rădăcinile mele aeriene
la mișcări stranii în toate direcțiile

îî reneg pe cei care deformează prin consecvență

mergi și pregătește-te pentru a se rupe din tine

te primesc pe fragmente totalitare: ochi, gură, piele:
adaugă tu tot ce vrei

este insuportabil când ești în întregime real



corp antipoetic: frumusețe care se jelește

sunt inațiabilă de a fi mâncată estetic

fără corp, poemul se autodistruge

nu știu ce face când nu mai respiră: a întreba
înseamnă a face respirație gură la gură
a întreba : sursa furiei: relația mea cu schizo – grafia

te primesc aici fără milă: între cărnuri fictive
în haita cuvintelor antropofage
fugind de nebunie
și de analogia cu morții

tu cărei tautologii te predai?

De unde ești

unii dintre noi închid ochii
alții te privesc dintr-o parte
dintr-un unghi din care viitorul lipsește

ca un animal mâncat de alt animal

modelul nostru de supraviețuire
modelul nostru de perplexitate

nu se formează un întreg
nu se formează un întreg
fără violență

de unde ești
ai recomandare de a fi tratat ca un obiect
ai dreptul de a fi fără
drept de proprietate asupra ta
dacă aplauzi, vei avea compensații
poate chiar o pensie specială
de moarte

cum ești de unde ești?
nu răspund de cum sunt

de unde ești
poți fi schimbat cu altcineva

dar altcineva ești tot tu
un războinic al cărui cap îți va fi luat ca trofeu
nu rămâne nimic de negociat la armistițiu

de unde ești
toți se concentrează pe cum
se fixează lanțurile de picioare
dacă te strici
ești înlocuit cu un manechin
dacă dispari
nu te mai caută nimeni
ca și cum s-ar murdări

de unde ești
ești un copil schimbat
în care se vede structura inumană
în care sunetele durerii se transmit
prin unde luminoase

de unde ești
toți scriu că există
despre ce nu există
toți rescriu ce au scris
până înnebunesc

de unde ești
ești prins la mijloc
între cei care trăiesc
și cei care au murit

de unde ești
ai un zid în față, luminat de soare
de parcă ar fi placat cu aur
crengile negre de lângă zid te zgârie
când nu găsești intrarea
din zid pare că izbucnește un incendiu
se înalță și se scufundă un deșert
buzele tremurătoare ating nisipul
din ele izbucnesc flori roșii
va fi un peisaj hemoragic



RADU CIOBANU

Colaj memorialistic

În 2018, Sânziana Batiște și-a antologat creația
poetică de o viață în volumulMușcătura timpului1. E
o carte absolut remarcabilă, în care cine știe citi poe-
zie distinge în detaliu itinerariul unei existențe lite-
rare solitare și singulare, întrucât independentă,
neafiliată nici unui „grup de tovarăși” și neomolo-
gată de „ierarhiile oficiale”. O outsideră, așadar, însă,
cum remarcam la apariția acelei cărți2, creatoare a
unei Opere care-și justifică întru totul majuscula în
fața unui cititor cultivat și onest. Cu studii filologice
absolvite la Cluj în 1967, profesează vreme de 33 de
ani (!) la Someș Odorhei, în Sălaj. Ca scriitoare hără-
zită nu i-au putut fi ușor de suportat, fără să se descu-
rajeze, izolarea și îndelungata lipsă de receptivitate a
celor cărora își trimitea scrierile. Au fost ani în care,
cum însăși spune, trimitea scrisori la care nu primea
decât rareori vreun răspuns. Putem zice că a debutat
ca poetă în 1968, în „România literară”, la Poșta re-
dacției, această instituție de mare importanță în viața
literară, dispărută azi ca atâtea alte lucruri onorabile,
păstrată, dacă nu mă înșel, ca un vestigiu din alte
vremi, numai în „Convorbiri literare”. După care are
o prezență sporadică prin reviste, fiind remarcată de
Ion Gheorghe, Gabriela Negreanu, Nichita Stănescu,
Gh. Tomozei, Ștefan Aug. Doinaș, cum se vede, scrii-
tori foarte deosebiți, dar concordanți în privința-i. În
1995, Alex Ștefănescu o descoperă în ipostaza de pro-
zatoare și îi publică în „Flacăra” o primă proză. Edi-
turile au rămas însă lipsite de reacție până în 1999,

când „Clusium” îi publică volumul Zodia lupilor, încă
sub numele din acte, Felicia Moșneang (sic!). Abia al
doilea volum, Miei de lumină, apare în același an, la
aceeași editură, sub pseudonimul Sânziana Batiște, cu
care rămâne definitiv consacrată în lumea literară. În
anul 2000, revine în orașul natal, la Brad, unde con-
tinuă să scrie, dar și să-și gestioneze mai gospodărește
cele scrise până acum. Colaborările la reviste și apari-
țiile editoriale sunt frecvente, dar, deși de o incon-
testabilă calitate, Sânziana Batiște rămâne neasimilată
de cercurile selecte. Ceea ce, cu o dezarmantă sinceri-
tate, ea însăși recunoaște și motivează pe propria-i
pagină web: „Numele său apare acum în dicționare și
antologii literare, ceea ce nu înseamnă, totuși, că este
inclusă în ierarhiile oficiale. Este, într-un fel explica-
bil, de vreme ce a fost întotdeauna o marginală, o
rătăcită de generația sa.”

Am reamintit toate aceste repere biografice
deoarece anul trecut Sânziana Batiște și-a publicat
memoriile în două volume agabaritice, totalizând
aproape 1000 de pagini3. Nu-mi amintesc să fi fost
semnalate, necum comentate undeva. Eludarea cărți-
lor valoroase în favoarea altora oarecari, dar cu vogă
regizată, e la ordinea zilei, nu mai surprinde pe ni-
meni. Aici însă cred că eventuala bună intenție a
vreunui cronicar va fi fost inhibată și de dimensiunile
ediției. Este și acesta un fenomen care în ultima vre-
me a luat proporții: în viziunea unor autori: prestigiul
unei cărți crește direct proporțional cu dimensiunile
ei, inclusiv cu greutatea ei fizică. Sunt preferate cărțile
spectaculoase, tipărite pe hârtie de bună calitate, dar
grea, cu coperte asemenea, gonflate uneori și tehnic
(spațieri, font), care devin însă cât se poate de inco-
mode la lectură și, de obicei nu-și justifică fastul. Din
această categorie arătoasă fac parte și recentele me-
morii ale Sânzianei Batiște, cu precizarea că, din feri-
cire, textul rămâne totuși remarcabil și captivant, gra-
ție unei formule narative compozite care exclude insi-
nuarea monotoniei soporifice. Voi spune totuși de la
început că socotesc opțiunea memorialistei pentru o
astfel de prezentare grafică o eroare tactică. „Materia”
cu care d-sa se înfățișează e atât de abundentă și di-
versă, încât putea fi structurată fie cronologic, fie
tematic, în două volume rezonabile ca dimensiuni și
confortabile la lectură, ea, „materia”, fiind și suscepti-
bilă pe alocuri de reducții. Un detaliu contrariant mi



s-a părut și titlul – Și pisica a ieșit din cutie – bizar și
parcă impropriu genului abordat. În intenția autoarei
el va fi având desigur o noimă, care, în viitura aluvio-
nară a narațiunii, mărturisesc că mi-a scăpat. Dar să
luăm lucrurile așa cum sunt.

Impunătorul demers memorialistic al Sânzianei
Batiște e un colaj literar, conceput asemenea colajelor
din artele vizuale. El are trei trunchiuri care atrag
diverse inserții apărute prin asociații de idei sau de
amintiri și care completează, precizează, nuanțează
întregul. Memoriile propriu-zise se constituie astfel în
primul „trunchi”, care e, de altfel, și partea cea mai
densă, epică și elocventă a acestui demers de amploa-
re care atestă implicit vocația de prozatoare, aflată în
perfect echilibru cu cea poetică a autoarei. Narațiunea
curge gospodărește, cronologic, străbătând etapele
firești, copilărie, familie, lecturi, orașul natal, facul-
tatea, profesori, primele scrieri, cenaclul, apoi cei 33
de ani dintr-o așezare profund provincială, etapă a că-
rei evocare e poate cea mai pregnantă prin drama-
tismul ei reținut. Emoționantă e și solidaritatea fami-
lială, întemeiată pe afecțiune, prezentă chiar și când
membrii sunt dispersați. Sânziana Batiște are darul
comunicării prin formulări concise, esențializate, ca-
pabile să caracterizeze realități foarte complexe, cum
e și profunzimea acestei coeziuni, perceptibilă într-o
astfel de frază: „... în casa noastră, ultimele bucăți de
prăjitură se uscau pe platou, fiecare gândindu-se să le
lase celuilalt.” Aceeași modalitate a sublimării unei
vaste și complexe realități în fraze sau scurte episoade
exponențiale este folosit în evocarea anilor de
profesorat provincial, când puterea de rezistență îi era
asigurată de iubirea în deplină reciprocitate a copiilor,
de scris, de lecturi – era abonată la revistele literare,
ceea ce intriga „comunitatea” – de emisiunile muzi-
cale radio, de evadările la București, unde își făcea
„cura anuală de spectacole”. Uneori parcurge căderi
depresive, nicicând ele nu sunt însă funeste, întot-
deauna reversibile grație vreunui amănunt stenic al
cotidianului. „M-am născut cu vocația bucuriei”,
mărturisește la un moment dat și, într-adevăr, toată
această bogată materie memorialistică e străbătută de
un fel de fluid subtextual generat de predispoziția spre
bucurie, rezistentă chiar și la vizitele, nu puține, ale
demonului amiezii. Mai puțin obișnuită e alternanța
„vocilor naratorului”, căci, în mod curent, memorialis-

ta trece pe neașteptate de la povestea clasică la persoa-
na a treia, la cea la persoana întâi și chiar la a doua,
tertip ingenios care-i provoacă cititorului de fiecare
dată un mic șoc al cărui efect e relansarea interesului
pentru ceea ce urmează. Modul în care e povestit la
persoana a treia momentul capital al descinderii la
Someș Odorhei, unde va rămâne 33 de ani, e dintre
cele exemplare pentru expresivitatea stilistică și arta
de a face perceptibilă autenticitatea atmosferei unor
situații sau momente: „Era după-amiază spre seară.
Cireada de bivoli tocmai se întorcea de la pășune și ea
nu s-a ferit, cu inima cât un purice a mers chiar prin-
tre ei. Nu de curajoasă, ci crezând că oamenii care o
văd ar râde de frica ei. Pe urmă abia a aflat că toată lu-
mea se ferește, fiindcă pot fi primejdioși. V-am văzut
atunci cum ați trecut prin mijlocul cirezii. Ați fost cura-
joasă, i-au spus apoi câțiva elevi. Le-a mărturisit că
acest fel de curaj poate fi numit curajul prostului... /
Treceau grupuri de navetiști ce se întor-ceau de la
lucru, treceau copii, tineri și vârstnici, bicicliști, mași-
ni, dar nimănui nu-i trecea prin gând s-o ajute. Era o
străină. O străină urâtă după o zi întreagă de călătorie
cu trenul. Bag samă ești urâtă, i se adresase cu înțe-
legere compătimitoare femeia la care o condusese
directorul școlii, pentru a-i fi gazdă. Și ea, după un
moment de surpriză, intuise că urâtă, însemna în
graiul local obosită...”

Memoriile propriu-zise nu se parcurg totuși
fluent, ele fiind întrerupte în momente marcante de
inserția celor mai semnificative poezii scrise în
contextul respectiv. Poezii ale memorialistei, solitare
sau în mici grupaje, sever selectate și, ca atare, de o
emoționantă pregnanță lirică, ele constituindu-se ast-
fel într-un al doilea trunchi al acestui corpus anam-
nezic, ca o antologie sui generis, paralelă cu Mușcătu-
ra timpului, din 2018. Uneori, această galerie lirică e
întregită cu poezii din creațiile colegilor de generație,
care i-au suscitat interesul, admirația, implicit senti-
mentul comuniunii spirituale și totul apare astfel ca o
lărgire a orizontului memorialistic cu o perspectivă
asupra curentului literar al acelor ani. Perspectivă care
se extinde mult până la a cuprinde însăși dinamica
vieții literare, când abordăm cel de al treilea trunchi
alcătuit din corespondența cu rol amintitor pe care
ține s-o resuscite memorialista. Ca volum ea e egală
de nu cumva depășește textul memoriilor. Sub aspectul



conținutului, epistolarul e heteroclit, de la mesaje
conjuncturale, nesemnificative, la defulări dramatice,
de la confesiuni intimiste la opinii, preferințe, resen-
timente, toate vizând cu aplomb atmosfera literară
sau politică, moravurile, evenimentele, autorii cu ale
căror scrieri e tot timpul la curent..” Destinatarii sunt
și ei diverși ca notorietate, de la Cezar Baltag, Nichita
Stănescu, Gh. Tomozei, Fănuș Neagu, Alex Ștefănescu,
Ștefan Aug. Doinaș, Aurelian Titu Dumitrescu, Ion
Lazu, Ladislau Daradici și alții, șefi și redactori de
prin edituri și reviste, titulari ai rubricilor de poștă a
redacției, colegi, prieteni. Epistolarul rămâne astfel
relevant pentru un mod personal de a vedea dinami-
ca vieții literare, dar, poate în primul rând pentru per-
sonalitatea, temperamentul, caracterul memorialistei,
așa cum le-am găsit reflectate și în oglinda operei.

Colajul se susține și prin frecventele inserții de
diverse tipuri și moduri de expresie, de obicei și cu
corp redus de literă. Una dintre ele, foarte interesantă,
atestând și caracterul documentar al acestei memo-
rialistici, e reiterată periodic sub titlul Parfum de epocă și
amintește evenimente culturale, mai ales titluri de
spectacole teatrale memorabile ale timpului, care, to-
tuși, numai „Siberie a spiritului” n-a fost – ce reper-
torii, ce regii, ce distribuții! – sau, pe de altă parte, alte
„parfumuri” de epocă emanate din fragmente de arti-
cole conjuncturale, obediente, omagiale de prin revis-
te, citate fără eludarea numelor autorilor. O carac-
teristică a acestor memorii e, de altfel, și rostirea di-
rectă, fără menajamente a opiniilor și numelor tutu-
ror personajelor, autoarea asumându-și deliberat și
mărturisit riscurile consecutive. Apar apoi, marcate
prin croșete, note recente și scrisori chiar din perioa-
da elaborării acestui demers recuperator, anii 2019,
2020. Ele nuanțează sau actualizează cele scrise mai
demult, astfel încât toată această vastă retrospectivă
apare, la urma urmelor, ca un spectacol în plină des-
fășurare. Desigur că Sânziana Batiște, mai cu seamă
cea din epistolarul devoalat fără complexe, poate sus-
cita contrarietăți, resentimente, ironii, ricanări. Dacă
ar fi avansat sub imperiul prudenței, evitând asperi-
tățile pe care știa că le provoacă sinceritatea, fără a
exclude nici posibilitatea de a nu fi cea care are întot-
deauna dreptate, memoriile d-sale n-ar fi ceea ce au
devenit până la urmă: imaginea unei vieți dedicată cu
pasiune scrisului, culturii, școlii, cu deplina conștiință

a ce înseamnă toate acestea într-o lume în care prio-
ritară și imperativă a devenit salvarea valorilor cardi-
nale. Înspre finalul celui de al doilea volum, într-un
pasaj al singurei scrisori în care numele destinatarului
rămâne enigmatic – Către un prieten – pe lângă un
indiciu oarecum lămuritor al bizarului titlu, Sânziana
Batiște devoalează starea de spirit care a decis-o să
pornească acest colaj memorialistic: „De ce am ho-
tărât să ies <din cutie>? Nici într-un caz pentru <fai-
mă> (ce s-ar putea dovedi, de fapt, o punere la zid, un
scandal!); ci pentru că privindu-mi viața... <îmi pare
că ea cură încet /repovestită de o străină gură>. Pen-
tru că ea dă mărturie de ceea ce s-a putut petrece în
Țara poeziei, într-un anumit timp, în anumite condi-
ții, nicicând imaginate de cineva, nicicând repetabile.
Pentru că dă mărturie despre puterea spiritului. Pen-
tru că va fi de folos cuiva, care o va înțelege și o va
crede. Doar eu puteam scrie o asemenea carte, fiindcă
doar eu am trăit-o. Este darul meu către lumea asta
frumoasă, pe care nimeni și nimic n-o poate urâți.”
E un dar el însuși frumos, care poate fi discutat, dar

nicidecum urâțit.

1. Sânziana Batiște,Mușcătura timpului. Antologie lirică.

[Prefață de Ladislau Daradici.] București, eLiteratura,
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2. Vd. Radu Ciobanu, Între noi, outsiderii, în „Acttualitatea

literară”, nr. 91/2019.

3. Sânziana Batiște, Și pisica a ieșit din cutie,

Memorialistică, vol. I, II, București, eLiteratura, 2021



LIVIU ANTONESEI

Povești filosofice cretane din AD  2022

Scurta poveste a sutienului

N-am observat asta pînă acum –
dar femeile, toate femeile,
cînd ies tremurînd din apă.
își controlează atent sutienele,
nu contează dacă ies
din marea învolburată
sau din adormita piscină –
toate fac același lucru…

poate că asta se întâmplă
pentru că, la scara istoriei,
sutienul este o invenție recentă…

ea nu face acest gest banal,
ea are modelul sutienului
în veșnica sa memorie.

25 .08. 2022, Hersonissos

O analiză spectrală

Totul poate fi imitat, totul se simulează,
la război, în dragoste, în viața care trece
zi după zi prin noi…

totul, de la tandrețe la orgasm,
politețea e o minciună utilă tuturor.

Marea minte mereu, val după val,
cu fiecare curent ascuns în coama spumei –
e privilegiul ei de la începuturile lumii.

Există un semn care nu înșeală,
un semn al devotamentului, al devoțiunii,
trecerea mâinilor cu cremă ecran
pe pielea aprinsă a celuilalt trup.

Iar aceasta nu se uită nicicînd.

26. 08. 2022, Hersonissos

Lecquier, toujours…

Oboseala drumului, o ploaie ușoară
și alte pretexte comice au amînat
întîlnirea mult dorită cu marea…
dar acum, a treia zi după carte
întîlnirea cu valurile s-a petrecut,
am stat așezat în apa mică,
lovit ușor de măruntele talazuri,
apoi am plecat înspre larg
și nu mă voi întoarce niciodată –
bătrîne Jules, mai tînăr decît mine,
marea mea merge în oceanul tău,
timpul are noduri ciudate –
cîndva ne vom întîlni…
dimineață, a treia zi după carte,
ea s-a așezat în sfîrșit în leagănul
de bambus, de pe malul piscinei.

27. 08. 2022, Hersonissos

Homer în Creta

Cînd lumina e mai strălucitoare,
penumbra își sporește puterea,
nici întunericul nu e negustorie grozavă –
cumpănesc atent avantajele și dezavantajele.



E minunat cînd se ascund răutățile din jur,
e jalnic să nu mai văd corăbiile în larg
îndreptîndu-se către cetatea Ilionului.

Undeva se găsește un echilibru!

26 – 28. 08. 2022, Hersonissos

DarkWhite

Obișnuiam să socotesc întunericul și negrul
frați siamezi, probabil toți credem la fel…

nu doresc nimănui să cunoască întunericul alb
și nici măcar pe cel vag atenuat –
nisipul la ora amiezii pe o plajă imensă
de la malul stîncos al Mării Egee.

30. 08. 2022, Hersonissos

Instantaneu

Veneau încet, prin apamică, ținîndu-se de mînă,
el subțire și atletic, cu pielea arămie,
ea clădită cumva în simetrie inversă…

aproape de mal, s-au oprit și a urmat
un sărut de o pasiune explozivă –

poate prietenul meu Charlie avea dreptate,
iubirea nu cunoaște loc, timp, nici poziții
sau poate efebul era actorul perfect al lumii.

Îl aud cum spune angel radios, iar ea
strălucește ca o lună plină!

29 – 31 . 08. 2022, Hersonissos

Pe malul piscinei

Ciripesc pe malul piscinei
de parcă sînt un stol de vrăbii,
izbucnesc în rîsete, se ating ușor,

aș spune că sînt două femei frumoase,
dar aș fi retrograd, așa că spun că sînt
două persoane nonbinare foarte simpatice –
dacă nova lingua mundana permite adjective.

Nu mă tulbură decît faptul
că ocupă marginea bazinului pe care
o lovesc cu palma cînd întorc.

Aș putea să le spun că e un loc public,
nicidecum o piscină privată,
dar risc vreo acuzație de hărțuire,
așa că mă întorc fără a mai bate cu palma
marginea bazinului –
gestul dura din antichitatea vieții mele
de înotător.

31 . 08. 2022, Hersonissos

Deo sive natura

După ce a trecut puterea amiezii,
marea lenevea ca o curtezană pe divan
la capătul unei salbe nesfîrșite de turniruri…

o priveam la fel de leneș, auzeam
foșnetul calm la țărm, iar dantelăria
albă era aproape insesizabilă.

Sub ochii mei, poate prea insistenți,
s-a petrecut ceva, la vieille cocotte tresălta,
valurile s-au accelerat, iar coamele albe
și-au amestecat dantelăriile tot mai bogate.

Nici o femeie nu este la fel de nestatornică,
nu poate fi. Marea este așa de la începutul lumii,
de la Dumnezeu sau de la natură.

02. 09. 2022, Hersonissos

O parafrază după…

Per Draco, jur pe trupul meu,
nu-s pui de om,



Ziua furiei

Dimineața era un cer ca de plumb,
doar unde se îmbrățișau violent norii,
se zăreau franjurii unui gri mai deschis,
am plecat să vedem marea și era furioasă –
lovea cu violență stîncile, răscolea
pietrișul și nisipul de la țărm, rupea alge…

spuma trecea pe sub șezlongurile
de  pe o îngustă plajă amenajată
și se cățăra pe zidul gri de protecție…

e adevărat, mîine voi pleca la nord,
dar eu plec, ea va rămîne aici,
unde a fost dintotdeauna. Va fi mereu.

An după an, după an, același spectacol
al furiei sale nemăsurate, poate trebuie
să pricep că nu eu plec, ea mă alungă!

6 – 11 Septembrie 2022, Hersonissos, Iași

Moartea, la drumul mare

Moartea e în case, în grădini, pe cîmpuri,
în sate plăpînde și în marile orașe,
moartea e în spitale și teatre, și iarăși
în școlile care abia s-au deschis –
moartea e peste tot, nu deosebește
oamenii după religie, vîrstă, sex,
nici după greutate sau după avere,
lovește totul, lovește pe toți
cu o fervoare păgînă, nebună…

căpcăunului nu-i sînt destui morții,
ordonă bombardarea simbolică
a unui orășel de ziua de naștere
a spurcatei sale potăi siameze…

poate că ariciul curajos va găsi
cheia de la poarta izvorului viu!

O moarte precară, o moarte fără
cea mai palidă urmă de măreție,
un joc dement de-a masacrul!

sînt pui de zmeu,
dar va veni anume zi
și-n lemn de copîrșeu
voi isprăvi…

prin stele voi pluti mereu
ca peștele în eleșteu!

03. 09. 2022, Hersonissos

Celălalt

Probabilitatea ca doi oameni
care poartă aceeași povară
să se întîlnească la Anesis Blue
este apropiată de zero…

dar ne-am recunoscut imediat,
e adevărat că el purta baston alb
poate e mai veche și mai grea povara –
în apă se mișcă repede și precis ca mine
pe uscat este mult mai agil,
înțeleg că experiența este de mare folos.

Empatie, potop de empatie,
empatie fără frontiere.

04. 09. 2022, Hersonissos

Fiicele Evei

Ea a avut mare dreptate, femeile singure
sînt mai numeroase decît oricînd
la sosirea aici în micile noastre vacanțe –
nu te miri cînd observi masculii beta, gama,
și chiar delta, care le însoțesc pe cele puține,
bărbații alfa apardoar prin legeanumerelormari…

unele femei au antene neașteptat de bune.
Sau poate instincte.

05. 09. 2022, Hersonissos



mic al Întunericului. Suntem când copii şi ne jucăm,
când adolescenţi cuprinşi de febre, când oameni
maturi, cu familii, cu datorii, la casele noastre. În
ultima vreme în vise, fratele meu e singur şi bol-
nav. Fie aleargă pe lângă o cale ferată, fie îşi pro-
bează costume la croitori, fie îşi demontează sin-
gur rotulele şi, ca pe două bile, le aruncă în sus,
spre nori...Seamănă grozav de mult cu mama. Şi, ca
şi ea, în puterea nopţii, cu ochii arzând, se aşează
şi stă ceasuri întregi pe şezlongul din grădină. Des-
părţirea de soţia mea am suportat-o greu. Mă pre-
sau hainele, fotografiile, un parfum îndepărtat al
ei...Pe urmă au venit copiii cu întrebări cărora nu
le-am găsit un răspuns...şi singurătatea, vierme
lung şi umed, vitrină plină de vedenii...Dar mă
opresc din scris, căci lumea aleargă, aleargă pe
străzi...O lume cochetă, impecabilă vestimentar.
Unde s-or fi ducând, cu mic, cu mare atâţia po-
poreni?... Clipele dintâi...Un splendid amurg...Din
vorbă în vorbă, înţeleg. E spectacolul unic al
începutului de toamnă...al fiecărui început...Cad
frunze peste rectori, prodecani, conferenţiari, peste
studenţi...cad frunze mari ca nişte inimi, pe
biblioteci...pe Universitate...

NEVASTA, în EXCURSIE

Soţia pleacă la munte în această toamnă cam
târzie cu apucături de iarnă, să facă excursii, să se
caţere pe stânci, cu echipamente precare, să doarmă
posibil în pureci şi paturi rele, prin diverse cabane. N-
o poate nimeni opri. În vremea aceasta eu citesc în
poziţia mea preferată, pe spate, din jurnalele unor
foarte mari scriitori. Cum nu dormeau, cum se spă-
lau, cum se certau cu vecinii ori mergeau la gară.
Sunt surprinse şi multe sperieturi şi surprize proaste.
Nici nu ştiu cum trec orele răsfoind paginile cărţilor.
Mă prinde uneori astfel cea mai crâncenă înserare nu
înainte însă de-a auzi cum amurgul îmi fluieră lin la
fereastră. Cel mai adesea până la ora propriu-zisă a
culcării încing cu soacra mea adversară a munţilor,
partide de şeptic. E un joc stupid dar eşti bine văzut
dacă-l practici. La tv. destul de des apar vedete locale.
Cele mai multe n-au creat chiar nimic dar vorbesc cu
multă ştiinţă despre procesul de creaţie. Se înroşesc la

MIRCEA PORA

TEXT DE TOAMNĂ

O frunză a căzut pe Universitate...Mâine-
poimâine, dat fiind că-ncepe toamna, vor mai cădea
şi altele...Portarul Universităţii, pe care-l cunosc
destul de bine, mi-a spus că toţi profesorii privesc
cu drag cum cad frunzele pe Universitate... Portarul-
pentru a mai reveni puţin la el-mi-a spus că şi
soţia lui priveşte căderea frunzelor pe Universitate...
Şi desenează acasă ba un colţ al marii clădiri, ba
un altul, pe care frunzele cad, cad la nesfârşit...
Dar să trecem acum la chestiuni mai concrete.
Mă bântuie spaime cumplite, cred că în mine sunt
cuibărite toate relele, uit, uit tot mai mult de la o
zi la alta, abia dacă-mi mai amintesc o dată, un
vers dintr-un poem, o frântură de citat, etc... Aş
dori să-l reântâlnesc pe omul acela-pretins scrii-
tor-care, într-un moment dificil al vieţii mele, mi-
a luat doi saci de cărţi din bibliotecă. I-a încărcat
într-o maşină şi i-a dus în „cabinetul lui de lu-
ăcru”...Cărţile mele aruncate pe jos, pagini cu sub-
linieri şi adnotări, amestecate cu tot felul de bro-
şuri, regulamente militare, cărţi de telefon, etc...Pe
omul acesta aş vrea să-l revăd, să-i privesc bătrâ-
neţea, să-i degust tocirea în trepte a minţii, hoţul
ce-a întins o mână parşivă să apuce, atunci când
eram, cum se spune, cu toate cele patru roţi ale
căruţei răsturnat în şanţ...Fratele meu cel mort îmi
revine în vise mereu. Ca şi Amurgul, fratele mai



fluieră la geamuri. Cărţi grele, pagini pe care-mi per-
mit să le mai şi subliniez. Privesc şi turmele de vaci,
de oi, de porci. Ascult pitpalacul, ciocănitoarea, cio-
cârlia. Şi era să uit, ciorile iarna. Numai ele ştiu ce-şi
spun. Mai bine ar veni acasă dacă nu-i mai suportă pe
turişti. Acasă, acasă să discutăm chestiuni înalte şi pe
urmă să jucăm şeptic în trei...

Telefon din nou de la Helga. Se aude-n aparat
o hărmălaie şi cineva strigă „Să ne salvăm”. De la
starea de depresie din telegramă în mod curios, la
una aproape de extaz. „La una dintre cabane se dan-
sează cu succes dansuri de epocă”. Ce înseamnă un
cabanier cult, îmi zic, nu se mulţumeşte numai cu
prezentul. „Au procurat costume, instructori, au găsit
orchestre pregătite. Se dansează de pe vremea lui
Ludovic al XIV-lea „Regele se Retrage” şi „Picioarele
sus” de pe timpul lui Rabelais. Şi un fel de tango de la
curtea Moldovei, Petru Rareş. Plus poloneze, ma-
zurci, un dans cu făclii de pe timpul lui Ivan cel
Groaznic. Se va monta zilele astea şi o piesă „Mofturi
din Dragoste”, cu participarea sub supraveghere şi a
unor animale sălbatice. Toată lumea e în delir. Emoţii,
aşteptări. Eu mai dansez o vreme aici, voi daţi-i îna-
inte cu şepticul, mama să nu se plictisească. Şi dintr-
odată, pe când se dansa de către un grup mai instruit
ceva de la curtea regelui polonez Ian Sobieski sau
Stanislas al III-lea, cabana e izbită de o furtună, ce
spun, un uragan, poate „Kolea” sau „Istvan”. Au
„plecat” cartofii din bucătărie, fripturile cu tăvi cu tot,
câteva paturi, cu pureci şi pături, un flaut, o tobă, un
orchestrant. Pădurile vuiau, totul se clătina. Au dis-
părut în frământarea asta şi „Capul de miliţian”,
borcanele cu mure, fluierele pentru cei mici, toată
îmbrăcămintea. Dacă nu-mi dă nimeni o rochie sunt
nevoită să revin acasă în furou sau în costumul de
epocă de la curtea regelui polonez. În el eram când a
izbucnit nenorocirea. Nu mă aştepta la gară”...

-Cum e cu Helga, întreabă mama soacră, evident
fără cărţi prea bune în mână.
-Vine mâine cu un tren de noapte, ai s-o vezi doar

dimineaţa.
-Te duci la gară s-o aştepţi?
-Nu, chiar asta m-a rugat să n-o fac. Excursiile

făcute au împuternicit-o foarte mult şi nu se mai
teme de nimeni. Iar partida asta aţi câştigat-o, mă

faţă, se autocitează, ar trebui amendate. Într-o seară,
o ţin minte pentru că ne bâzâiau pe la ferestre liliecii,
creind un adevărat fior de nelinişte, telefon de la soţia
mea. A început cu un „allo” prudent de parcă ar fi
călcat pe sticle...”E aici pe o tarabă un tablou, un por-
tret, intitulat „Cap de miliţian”. Predomină violetul şi
albastrul veneţian. N-am mai văzut aşa ceva. Origi-
nalul participa pe vremuri, la ridicarea cotelor şi
altele. Ce zici, să-l cumpăr?”...”Imediat, fără tocmea-
lă”... Am adormit greu după acest mesaj ca şi scrii-
torii ale căror jurnale le citesc.

Telegramă surprinzătoare pe care nimeni n-o
aştepta de la soţie. Ce om, oriunde se duce nu are li-
nişte. Mai rău decât scriitorii pe care îi citesc. Iată ce-
mi transmite...”Pretutindeni munţi prietenoşi dar
periculoşi pe timp de ploaie. Stop. Stoluri de păsări nu
mari dar agresive atacă grupurile de turişti. Din
această cauză un început de debandadă, pierdere de
moral. Mulţi se plâng că uită, nu mai ştiu unde-şi pun
lucrurile. Nu se fură dar atmosfera e ca şi când s-ar
fura. Stop. Dacă joci şeptic cu mama fă şi un pro-ces
verbal după fiecare partidă. Las-o şi pe ea să câştige.
Stop. O să aduc dacă scap de controale două borcane
cu mure să le mâncăm cu zahăr. Stop. Am cumpărat
„Cap de miliţian” dar mi-e frică să dorm cu el cu
lumina stinsă. Aici se fac pregătiri de Cră-ciun, pom,
torturi, sarmale, dar e absurd, nici n-au plecat încă
toate păsările călătoare. Stop. Ceva foarte important
acum. Un turist plin de vânătăi îmi spune „obrăz-
nicii”. Cât aş vrea să fii aici, să-i frângi oasele. Stop.
Închei, m-a costat mult telegrama, păcat că nu poţi
auzi clopotele de la biserica din sat. Tu şi mama până
revin, să visaţi frumos. Stop.

Păcat, mare păcat, Helga, soţia, şi-a pierdut
memoria. Eu acum nici pe departe nu mai sunt
bătăuşul de pe vremuri, rupe dinţi, sparge nasuri, ci
doar o caricatură. Mâna dreaptă mi-a fost fracturată,
capete în gură nu mai dau, mă dor genunchii, am
junghiuri, pe plan fizic pot doar să mai joc şeptic cu
soacra mea. Şi m-am apucat şi de poezii. O mostră
cum ar veni...”Suntem, iubito, atât de proşti/ Cu toţi ai
noşti, cu toţi ai noşti/ Şi tot mai proşti vom fi mereu/
Îmbătrânesc, nu-mi pare rău”...Am fiori lirici, nu mai
pot împărţi pumni. Şi citesc până ce amurgul îmi



predau, am cele mai rele cărţi în mână.
- Nu ştii, mai sunt lilieci pe la geamuri? N-aş vrea

să mai fie.
- Cred că mai sunt dar e prea întunerec, nu-i pot

vedea.
- Şi sărmana Helga, o să dea piept cu ei când o să

revină...Mai jucăm?
-Nu…Aşteptăm...

Am scris această amintire, trunchiată totuşi, la
vârsta de 86 de ani în azilul „Fii fără griji” dintr-un
orăşel situat nu mai ştiu exact unde.

MEANDRE

LUNĂ de IARNĂ.

Imagini ale unor mari ninsori, debordând în
afară de pe ecranul unui televizor abandonat, pro-
babil, pe trotuar. Senzaţie de iarnă lungă, de ceaţă,
prin care alunecă trenuri legate între ele cu frânturi,
străfulgerări de vis. Piaţa, ca-ntotdeauna, imposibil de
descris, un spaţiu fugitiv, cu culori ce durează o
secundă, un spaţiu unde se pogoară tone de umbră,
se înşiruie amurgurile a mii şi mii de zile. Ninge iarăşi
masiv şi parcă fulgii intră în buzunarele celor care
tremură de frig. În timp ce privesc prin vitrine, mă
gândesc la mari pictori, artişti care prin aceste locuri
n-au călcat niciodată. În urechi îmi sună şi paşii unor
academicieni ce se îndreaptă, fără a privi pe nimeni,
spre mesele lor încărcate de hârtii şi tomuri. Lucrări
începute, niciodată terminate. Nu departe de piaţă e
gara, ochi deschis al istoriei, fumegând, arzând moc-
nit sub povara semnalelor, a garniturilor ce parcă trag
după ele, într-o grea urnire, lacuri, păsări şi alte vie-
tăţi. Foşnete, zgomote mici de buzunar, voci între-
tăindu-se. De zeci de ani decorul e acelaşi, un deal,
prin alternanţă, toamna galben, primăvara, verde...
nimic maiestuos, monumental, puternic ca o lamă de
pumnal. Din resturile unei orchestre, din cutiile unor
violoncele se preling în afară porumbei cu aripi ascu-
ţite ca nişte ace de gheaţă. Cum n-am nici o treabă,
las după-amiaza să ardă încet ca o lumânare. Un aer
făcut din sticle, transparenţe, vârteje ce coboară de la

mari înălţimi. Uitându-te aşa, de jur împrejur, ai
senzaţia că pot ieşi oricând din cine ştie ce
aşezăminte domni subţiri ca nişte şerveţele. Frigul i-a
atins şi pe ei. Se încheagă şi imaginile unor nunţi pe
care, după ceasuri de petrecere, mâini puternice le-au
împins ca pe nişte pachete, pe nesfârşite pârtii de
gheaţă. Piaţa ar vrea să-mi vorbească şi nu poate,
citesc în ochii ei somnolenţi acest adevăr. Multe
dintre casele ei seamănă cu nişte pisici cărora Cel-de
Sus le-a înceţoşat vederea. Astfel, crezi că totul
alunecă aici dincolo de puterea organelor noastre de
simţ. Trec tramvaie, se strecoară, unele galbene ca şi
porumbii fierţi, altele cenuşii ca şi norii încărcaţi de
ploaie. Două mari biserici fac ca pentru muritori
iarna să pară mai uşoară. Într-un dans subtil, vântul
tulbură frunze în spaţiul pustiu din faţa lor. Înserarea
aduce cu sine un ultim bătrân pe care-l depune în
dreptul unor burlane. Stoluri de păsări vestesc întu-
nericul, prin ale cărui coridoare nu mai circulă
aproape nimeni... Şi, totuşi, un grup de oameni
traversează piaţa cu mers elastic, de parcă ar fi foat
dansatori pe scenele din Viena...

SINGURĂTATE

Câinele galben permanent în faţa porţii. Un
vagabond venit de nu ştiu unde. La cel mai vag
fluierat se agită în speranţa că, totuşi, va primi ceva.
Uneori, pe strada noastră încremenită el e unicul
punct mişcător. M-am gândit să-i punem numele
Ştefan...



Privind în direcția mea
Cu o privire încărcată de grăsimile
Unor remușcări,
Umbra lui proiectându-se înăbușitor
Asupra întregului perete
Pe care fereastra a explodat
În zeci de scântei cenușii.

În miez de noapte,
Vizitatorul meu a încercat să-mi arate un semn
Sau să mă avertizeze,
Cât timp somnul părea că mă strânge,
Mă comprimă,
De parcă s-ar fi prăbușit peste mine
un val de moloz
plin de grăsime

***
Inima mea, o clepsidră,
În josul ei curg câteva fire de nisip,
În susul ei,
Câteva de cenușă.

În intervalul dintre două curgeri
Existența mea
Ca o gheară apropiindu-se
De pradă.

SAVU POPA

Poeme

***
Cu cât scriu mai mult,
Aud hârtia
Trosnind precum lemnul
Din care a ieşit.

***
M-aș exila
Pe o insulă
Din memoria
Unui fluture.

***
În casă e liniște. Dumnezeu se apleacă asupra ei.
O ascultă ca pe o scoică.

***
În miez de noapte,
Dintr-o fisură a aerului
A ieșit corbul de cositor,
S-a oprit pe biroul meu,
A încercat să-mi vorbească,
Însă din cioc îi ieșeau doar valuri de funingine,
A rămas
Toată noaptea,
Încremenit,



că de scrib, abandonând, adică, într-o relativă uitare,
acele manuscrise. În 2019, după ce publicasem, în
2015, o amplă antologie, ediția ne-varietur NIRVA-
NA. CEA MAI FRUMOASĂ POEZIE, și, în 2017,
volumul proaspăt ELEGIILE DE LA CARANI, soția
mea, Doamna Mirela-Ioana Dorcescu, m-a întrebat,
sfioasă, dacă îi îngădui să exploreze lumea tăinuită,
răbdătoare și silențioasă, a manuscriselor mele. Am
ezitat, am amânat. Mă auzise pomenind, deseori,
titlul unui volum mai vechi de poezie, „Agonia cani-
culei”, din care am publicat, prin anii 80, o seamă de
poeme în diverse reviste. Ar fi dorit să-l citească. Și,
evident, era nerăbdătoare să citească și alte eșantioane
de text manuscris. De ce nu și Jurnalul?

Am acceptat, în cele din urmă, și bine am făcut!
Din vara lui 2019 și până în toamna lui 2022, zi și
noapte, soția mea a străbătut toată întinderea și toată
cuprinderea manuscriselor mele, selectând texte,
culegându-le pe computer și oferindu-mi-le, odată
culese, spre re-lectură și re-selecție. Celelalte, cele
neselectate, s-au întors în liniștea și întunericul serta-
relor. Apoi, când, după interminabilele mele precauții
estetice, decideam, totuși, să trecem la etapa
publicării, contactam cele două edituri timișorene
înalt profesioniste și prietene: Mirton și Eurostampa.
Așa au apărut, rând pe rând, cinci cărți, poezie și
proză, peste 1500 pagini de tipar, cărți care, fără
implicarea providențială a Doamnei Mirela-Ioana
Dorcescu (dascăl universitar, eseist și prozator), s-ar
afla, și acum, în veșmântul lor prim, olograf, pe hârtia
învechită.

Mulțumesc, Mirela-Ioana!:

1 , AGONIA CANICULEI, poezie, Ediție îngrijită,
Notă asupra ediției și Glose: Mirela-Ioana Dorcescu,
Editura Mirton, Timișoara, 2019, 124 pagini;

2. ÎNGERUL ADÂNCULUI. PAGINI DE JURNAL
(1991-1998), Ediție critică de Mirela-Ioana Dorcescu,
Editura Mirton, Timișoara, 2020, 537 pagini;

3. ADAM. PAGINI DE JURNAL (2000-2010), Ediție
critică de Mirela-Ioana Dorcescu, Editura Mirton,
Timișoara, 2020, 549 pagini;

EUGEN DORCESCU

VIAȚA MANUSCRISELOR
(O confesiune)

Am fost întotdeauna, sunt și acum, foarte grijuliu
cu manuscrisele mele. Fiecare text este iscălit și datat.
Nu am putut (nici n-am vrut) să procedez altfel.
Manuscrisele sunt rodul și proba trudei mele de-o
viață: trudă solitară, tăcută, întinsă pe mai multe
decenii. Manuscrisele aparțin, dintru început, și
integral, părții nobile, spirituale, a existenței.
Totodată, am fost și sunt cât se poate de rezervat în
privința publicării lor. Selecții repetate, riguroase,
exasperante au precedat, mereu, alcătuirea și editarea
fiecăreia dintre cărțile mele. Manuscrisele versiunilor
editate au fost depuse, ca donații, din partea mea, la
Biblioteca Mitropoliei Banatului. Manuscrisele
rămase au fost așezate în dosare și depozitate în
sertarele Bibliotecii de acasă. Numeroase dosare
păstrau poezia nepublicată, scrisă între anii 1970 și
2000. Concomitent, într-un vraf impresionant de
caiete, frumos rânduite într-o cutie, se retrăsese
Jurnalul, pe care l-am ținut 23 de ani (1990-2013). O
mare cantitate de text manuscris, așadar, mii de
pagini. În primele luni ale lui 2015, reflectând și
constatând că izbutisem a-mi contura un anume
profil literar, am revăzut, atent, tot acest noian de
mărturii și l-am ferecat în sipete.

„Habent sua fata libelli”. Dumnezeu n-a vrut, însă,
presupun, să-mi continui astfel cărarea lumeas-



4. APROAPELE. 111 PSALMI ȘI ALTE POEME,
Ediție critică de Mirela-Ioana Dorcescu. Posfață
de Florin-Corneliu Popovici, Editura Eurostampa,
Timișoara, 2022, 163 pagini;

5. LEVIATANUL. POEME UITATE, Ediție critică
de Mirela-Ioana Dorcescu. Postfață de Mariana
Anghel, Editura Eurostampa, Timișoara, 177
pagini.

A fost un vis? Totul - viață, literatură - a fost un
vis? Este un vis?

Hallelu Yah!

Ce ființă (ne)fericită e omul!

Timișoara, 2 octombrie 2022.

CONSTANTIN MANEA

Butaforisme și pansisme

~ O viață plină de întîmplări nu înseamnă neapă-
rat și o rezervă bogată de amintiri. Totul este o chestiu-
ne de capacitate individuală de a (re)memora fapte –
și nuanțe…
~ Formă versus fond. Ce a făcut Pavlov după ce i-a

murit câinele? Normal, a continuat să-i aducă de
mâncare.
~ Nu toți oamenii de litere sînt și oameni de cuvînt.
~ Expresie de nuanță paremiologică adiacentă
recentelor schimbări climatice globale: „nestatornic
ca vara”!
~ O bună parte din perioada pe care tinerii o numesc
„între două vîrste” se va chema tinerețe în amintirile
care te asaltează (mai degrabă duios) la vîrsta
senectuții.
~ Hipernormalizarea se manifestă atunci când o so-
cietate își închipuie, paranoid, că funcționează după
reguli optime – deci după principiul călăuzitor al lui
Candide, personajul de formație leibniziană al lui
Voltaire: „totul merge de minune în cea mai bună
lume posibilă”; o lume în care nu există critică, dar
mai ales autocritică…
~ Goliciunea interioară este, în mod natural, sinoni-
mă cu găunoșenia, cu lipsa de conținut; ea nu poate
fi calitate decât în cazul recipientelor (pahare, sticle,
bidoane, damigene etc.): cu cât sînt mai goale, cu atât
pot fi umplute mai spornic.
~ O antifeministă este, în definitiv, chipul însuşi al
imparţialităţii.



Atâta fală

Atâta fală despletită –
baloane multicolore
panglici
şi tobe
şi trâmbiţi

O-lé !

Unde să mă ascund cu umilinţa-mi
unde – bob de piper al tristeţii

Scoica tăcerii spartă e

Mă rostogolesc printre pietre
în urechea nepăsătoare

a universului

Mă-ntemeiez

Mă-ntemeiez în tine cu durere –
E frângere
topire
e dezbin

Uimire
înălţare şi declin

Înstrăinare
dezînstrăinare

Şi lumea curge pe deasupra mea
nepăsătoare
când hohotind sub tragica-i splendoare
ridic spre cer chip blând

de fiară-crin

SÂNZIANA BATIȘTE

Poeme din antologiaMușcătura timpului,
eLiteratura, București, 2018

Ei trec făloşi

Ei trec făloşi prin lumină –

Unii le admiră
bolboroseala cu pretenţii sibilinice –
erzaţul de filozofie
dezmăţul cuvintelor
explozia nervilor
aiureala
poliloghia-n oglindă

Alţii văd hainele împăratului
aclamă frenetic
şi

Alaiul – încet – se – perindă
(copii legaţi la gură, cu degete
retezate,
închişi în întuneric suspină)

Ei – trec – făloşi – prin – lumină



Până la ceruri

Până la ceruri şi mai departe
trebuia gândit
trebuia spus

Un vânt cu lacrămi
mi-nchină faţa spre răsărit
spre apus

De ce se-ntoarce şi îmi surâde
zeul cu şerpi şi flori

Nu mai sunt eu
nu mai e nimeni tristelor lui erori

Din floare albină
din albină ceară
din ceară lumină –
şi m-am stins

Cine nu crede
mă caute zadarnic prin

necuprins

Surâsul

Nesăbuit mi te căutam şi-n somn

Erai departe – îmi erai aproape
(alunecam în irisul enorm al nopţilor
migrând sub pleoape)

E moartea viaţă – încep să înţeleg

Mâna mea dreaptă se închide-n carte
şi-s toată – aici
surâsul mi-e întreg

De moartea mea nimic nu mă desparte

Deci sacrificiul

Deci
sacrificiul s-a hotărât

Victima e liberă să plece
liberă să respire
să râdă sau să plângă
în aerul subţire şi saturat de zei

Călăul însuşi plânge
zidindu-o de vie
în moartea ce-o sfâşie
cu dulce flori de tei

Victima se sfieşte
cu Crist (a câta oară) a fi asemuit

Călăul îi surâde şi o încurajează
cântând dumnezeieşte

de nu va fi murit

Sarea

Ci eu coboram sfâşiată de lumina lunii
Ci eu mă târam în cioturi de aripe
Ci eu orbeam
şi muţeam
şi disperam

urcând
ademenită de muzici

cu pulbere în gene
cu surâsul petrificat

Ci eu eram acolo
şi voi ştiaţi –
ci eu eram sarea

pe – masa – ospeţelor – voastre



rantul hotelului Corint, hotel de patru stele; am vrut să
fie surprizamea pentru tine.
În timp ce vorbește, întoarce privirea spre mine, cău-
tând cu mâna dreaptă, cu stânga conduce, o ține pe
volan, să-mi mângâie mâna stângă, adăugând:
-Nu spui nimic?
Arunc câte o săgeată din privire spre el, nu-mi vine

să cred că a făcut acest lucru fără să mă întrebe, îl cred
iresponsabil, dacă nu nebun, cred că vrea într-o anu-
mită măsură să facă cunoscută o relație falsă, inexis-
tentă, în cercul colegilor săi, dar mai grav e că la acea
masă, în separeul de la Corint, vor fi și soți, soții ale
medicilor, de profesie dascăli.

Mă simt captivă în planurile acestui idiot. Medicul
aberează. În egocentrismul său, crede că-mi poate stă-
pâni natura interioară, că mă poate face dependentă de
el, așa cum reușise să le facă pe celelalte de situația lui
materială, de statutul său, fiecare imaginându-și că un
copil cu el l-ar fi făcut al lor pentru totdeauna, dar du-
reros lucru au constatat pe propria lor piele că bărba-
ților le place, în general, să se distreze, fără să-și asume
și urmările, și că ulterior vor accepta inevitabil și ne-
condiționat umilințele la care vor fi supuse.

Eu aveam alte așteptări, am dreptul la iubire, la o
relație normală, dar acest individ nu e ușor de înde-
părtat. Indiferent ce fac, oricât l-aș ține la distanță, re-
fuză să înțeleagă ceea ce-i sugerez de atâta timp. Îmi va
fi greu să iau taurul de coarne, dar, dacă nu o fac acum,
nu o voi mai face niciodată. Nu înțeleg cum e posibil să
fii căsătorit, să fi avut relații anterioare și extraconju-
gale trecătoare cu alte femei, din care, spre ghinionul
lor, au rezultat și copii, să locuiești sub același acoperiș
cu o femeie căreia i-ai dat numele tău, să stai în casa ei,
să împarți cu ea așternutul noapte de noapte, în timp
ce, poate, trăiești în tine scene erotice incendiare cu alte
femei, să stai la masă și să faci planuri cu ea, să te uiți
senin în ochii ei și să ai nerușinarea să-i spui din când
în când, probabil, și că o iubești, datorie impusă de
relația de cuplu, și să-ți ardă călcâiele după altă femeie,
care nu are decât vina de a fi frumoasă și ghinionul de
a fi bătut odată la ușa cabinetului tău, ca la ușa oricărui
slujbaș.

Puteam bate la ușa unui cizmar, măcelar, tâmplar,
mecanic, avocat, notar etc, dar de ce văd domniile lor
bărbații, în general, medicii, în special, în fiecare fe-
meie, care bate la ușa cabinetului lor, nu femeia care

CALIOPIA TOCALĂ

NĂLUCA
(Fragment din romanul în lucru Năluca)

Arunc o privire peste cadranul ceasului. Calculez
timpul rămas, minutele pe care le mai am la dispoziție,
ca să nu întârzii.
De după colțul străzii, vine în mare trombă o mașină.
Oprește brusc la picioarele mele. E Attila.

- Te-am văzut, eram la o țigară pe terasa spitalului,
zice, în timp ce-mi deschide portiera, invitându-mă să
urc, fără să știu în ce direcție merge el și fără să știe el
în ce direcție merg eu, oricum șoseaua nu putea duce
decât înapoi, spre oraș, de unde venisem, sau înainte,
spre municipiu, unde mă îndreptam.
- Ieșisem dintr-o intervenție, continuă el, e premiul

pe care mi-l acord, mai ales că a fost un caz mai greu,
dar în final o intervenție reușită. Știi, fiecare țigară
scurtează viața, constricționează vasele de sânge și
conduce la infarctul miocardic. Ei, și? Dacă nu e țigara,
ești tu, saumai bine zis lipsa ta are același efect.
Mă uit la el, nu știu dacă a glumit sau a spus-o cu in-
tenție, numă interesează, sunt preocupată de altceva.

Mașina rulează pe asfalt, nu spun nimic, mă uit la
ceas, nu mai am multe minute până la întâlnirea cu
Leonardo, nu știu unde merge el, cu siguranță, nici nu
intuiește unde merg eu, spre ce și cine mă îndrept, și-l
aud spunând:
-Astăzi, e ziua învățătorului, am câțiva colegi, me-

dici, căsătoriți cu profesoare și ne-am organizat să pe-
trecem împreună, am rezervat un separeu la restau-



capului! Frânează brusc. Un scârțâit prelung de roți
sfâșie liniștea dinaintea furtunii, apoi trage pe dreapta,
mașina rulează, încă, încet pe partea dreaptă a caro-
sabilului, pe sensul de mers, și-mi spune:

- Află distinsă domnișoară că chiar atât de idiot nu
sunt și vei petrece aici, în câmp, cu mine, următoarele
două ore, în așa fel încât individul pentru care ai plecat
la ocazie să nu aibă șansa să te întâlnească și nici tu pe
el, și nu pentru că nu vrei tu, ci pentru că nu vreau eu.
Da! Nu vreau eu!
Îl privesc, e foarte iritat, nu-i răspund nimic, nici nu
am ce.

- Tu, continuă el, care nu te desprinzi niciodată de
cărțile tale, care te hrănești cu viața altora, cu incredi-
bilul și suspansul din cărțile unor indivizi ciudați, nu-
miți scriitori, zice pronunțând cuvântul afectat muzi-
cal, niște ratați, în realitate, care doar și-au imaginat,
dar n-au trăit niciodată realitatea din spatele ficțiunilor
create. Ei nu știu ce înseamnă să mângâi un sân, miș-
carea vulcanică a fluturilor din stomac, sau să simtă
cum se arcuiește de plăcere trupul unei femei în brațele
unui bărbat adevărat. Ei mimează totul, nimic din ce
scriu nu are legătură cu realitatea unui sentiment trăit
intens, doar își imaginează că așa ar putea fi, iar tu îți
pierzi timpul căutând idealul utopic din fantezia lor.
Nu-l mai căuta, nu există! Tu, care nu ai timp pentru
nimeni, acum ai plecat la ocazie pentru el. Cine e?
Unde l-ai întâlnit? Te-am urmărit atât de mult, nu m-ai
lăsat să cred că ai fi cu cineva, că ar exista cineva în
viața ta, și acum, dintr-o dată, te duc, eu…eu te duc la
întâlnire cu el! Nu pot să cred că mi se întâmplă mie!
Ce idiot sunt! O! Ce-ar râde de mine femeile care mi-
au trecut prin pat, dar bărbații care mă cunosc! Aici
rămânem! Să simtă acest Făt-Frumos al tău ceea ce
simt eu, acum, când trebuie să i te duc neîntinată, ca o
ofrandă zeilor!
Rămâne pe dreapta carosabilului, punând o frână
brusc. Mașina se oprește. Trage frâna de mână cu nerv.
Deschide portiera.

Îl ascult, nu-i răspund nimic, nici nu știu ce, tot ce
face e un act unilateral. Nu poți acuza de nimic o per-
soană, gândesc în sinea mea, care nu răspunde avan-
surilor tale, doar dacă nu-ți asumi nimic, nici prezen-
tul, nici trecutul, dar nici viitorul. În egocentrismul tău,
crezi că ți se cuvine totul. Nimeni nu-și poate forța
norocul îngrădind libertatea cuiva, distrugând destinul

caută specialistul, ci femeia care caută bărbatul. Am
certitudinea că nici nu văd femeia din fața lor, fiecare
cu personalitatea ei, ci doar sexul și le tratează după o
matrice pe care tot ele, în timp, au impus-o. Poate că
au dreptate, poate chiar asta fac femeile, văd în ei pro-
misiunea unui trai îndestulat, bijuterii, cadouri, nume,
rang, mașini, excursii, petreceri, lux.

Probabil își imaginează că sunt unice, de neîn-
locuit, falsă impresie, nimeni nu e de neînlocuit, mitul
lui Romeo și al Julietei a murit de mult, epoca moder-
nă a impus alte mituri, de exemplu, a escrocului senti-
mental, ele nu înțeleg că fiecare relație de compromis
vine la pachet cu un alt șir de compromisuri și mai ales
cu multă, multă umilință și suferință; dar ce mă intere-
sează pe mine ce fac și cum gândesc alte femei, pentru
mine lucrurile sunt clare, eu nu sunt așa și nu accept să
fiu tratată ca acele femei. Gândesc toate acestea, în
timp ce revoltamea interioară crește la culme, și-i zic:
-Ascultă, dragă! Tu știi unde merg eu acum și de ce

anume am ieșit la ocazie?
- Da! Voiai să mergi ca toată lumea din învățământ

la un restaurant în municipiu, să petreci ziua
învățătorului, ca toți colegii tăi. Așa am aflat. Iar eu ți-
am luat-o înainte.
-Ai aflat ? De unde?

Face vizibil un efort de memorie și completează:
- Așa am înțeles. Nu știu cine mi-a spus, cred că un

pacient.
- Supoziții! Noi petrecemmâine!
- Și atunci unde mergi?
- Vrei să știi?
- Da!
- Ești pregătit să afli răspunsul?
- Da!
-Ok! Am ieșit la ocazie pentru că la ora 12 am

întâlnire cu un bărbat și acela nu ești tu, se pare că ești
doar o ipostază a lui Charon pe pământ și ai misiunea
de a mă conduce nu în infern, ci spre iubire. Doar așa
înțeleg sensul acestei călătorii în doi.
- Ce vorbești tu, acolo? întreabă cu ochii ieșiți din

orbite. Nu-mi spune că mi-o tragi atât de tare! În idio-
țenia mea, eu fac planuri, mă gândesc cum să-ți pregă-
tesc o surpriză, iar tu mă umilești într-atâta, încât să
ajung să te duc la întâlnire cu un alt bărbat, adaugă în
timp ce caută disperat în ochii mei un răspuns negativ,
dar spre regretul lui încuviințez prin mișcarea repetată



lucru, având în vedere realitatea cu care mă confrunt.
Câteodată, independent de noi, de dorințele noastre,
apar situații neprevăzute ca cea de acum care ne tulbu-
ră, ne perturbă existența. Da, arta, pictura, frumusețea
naturii ne pot dilua dorințele non-raționale generate de
vâltori existențiale, sau le pot accentua.

Mă detașez, privirea învăluie cu voluptate pânza
galben-verzuie a câmpului, pătată din loc în loc de mici
petale de mac și albăstrele de câmp.
Splendidă imagine! Pieptul mi se încarcă de o energie
divină și mă gândesc că e o inepție să negi intervenția
divinității în ordinea naturală a lumii, omul nu poate
crea așa ceva. Da, Fichte a avut dreptate, dar și Burke.
Sublim! Ultima ispravă a divinității generată de con-
templarea naturii.

Prin spirit și trăire încerc să mă detașez, să mă
integrez în armonia universală. Dorințe non-raționale
mă stăpânesc încă, tocmai pentru că mă simt înlăn-
țuită, captivă chiar, în planul egoist și nefiresc al omu-
lui, indiferent cum s-ar numi acesta.
Respir adânc, expulzând masa de aer toxic din ființa
mea și las frumusețea sămă pătrundă.

Sublim! ca un final de meditație, îmi șoptesc bu-
zele, da, sublimul vine din ceva real, dar spectaculos și
inedit, vine chiar din peisajul din fața mea și eu sufăr
pentru egoismul omului când generozitatea naturii ne
poate armoniza cu noi înșine și cu universul.

Identific în spectacolul lumii, al naturii ce se de-
rulează în fața mea forța unei conștiințe universale, a
unui regizor saumâna unui artizan universal.

Cobor privirea, văd șoseaua, până aproape de
picioarele mele, până la vârful sandalelor mele, ca un
șarpe cenușiu, mare, uriaș cu o dungă albă, dublă la
mijloc, care se termină brusc la picioarele mele, suge-
rând, poate, o limită a unei realități exterioare, dar mai
ales interioare, pe care nu o pot depăși, un sfârșit, sau
poate un început, nu știu.
Mă simt parte din compoziția acestui maestru
universal și prin urmare din experiența ultimă a
creatorului, trăiesc acum sublima liniște, a lui John
Constable, a naturii, un melanj de armonie, calm și
liniște, în fine, de existență armonioasă și eternă, dar,
cu toate acestea, mă sufoc de indignare.
Un of! îmi scapă instinctiv, nu spun nimic, dar nici el.
Îl ignor, gândurile mele sunt departe și simt cum mi se
deschid porii și se încarcă de o energie pură, un ames-

unor copile naïve care nu au avut altă vină decât aceea
de a-ți fi crezut vorbele mincinos meșteșugite, care nu
au putut să-ți intuiască mocirla sufletească și asta pen-
tru că ești medic, că ai bani și aceia primiți ilegal, nu
munciți, dar nici dăruiți cu prea multă dragoste de cei
de la care îi primești. Ești plătit de stat pentru profesia
ta, ți-ai ales-o. Datoria față de bolnav e o obligație
sacră la care ai achiesat când ai decis că vrei să fii
medic, când ai terminat facultatea, apoi, când ai depus
jurământul. Nu ții seama de el. Valoarea muncii tale,
negociată la tarabă, nu va putea fi niciodată egalată de
valoarea câtorva bănuți din batista unei bătrâne care te
vede ca pe un dumnezeu. Dar, vai, roata s-a întors, și
ție, medicule, cu viața pacientului în vârful bisturiului
sau al pixului, cu aura ta de cuceritor irezistibil nu
pentru cine ești în realitate, ci pentru ceea ce lași să se
creadă că ești, ție ți-a scos viața în cale o femeie cere-
brală pentru care banii și cadourile tale nu au nicio
valoare, pe care nu ai nici cum și nici cu ce să o impre-
sionezi și, cu atât mai mult, să te folosești de ea…
Îl privesc și-i zic:

- Doctore, oricât de supărat ai fi, mă dezamăgești,
făcând afirmații despre scriitori și operele lor.
Se pare că nu aude ce i-am spus, e preocupat de ceva,
un gând, e absent și abandonez ideea unei polemici,
dar spune:

- Cât am putut fi de naiv ca să-mi imaginez că poți
avea măcar un sentiment cât de mic pentru mine și
mă doare al dracului de tare indiferența ta.

Cobor din mașină. E un cer înalt de vară. Aș vrea
să-mi crească aripi și să zbor lin, dintr-o parte în alta a
cerului, deasupra orgoliilor mărunte. Privirea mea
trece în fugă peste cadranul ceasului, e prea târziu,
apoi peste lanurile întinse de rapiță înflorită, de un
galben ca lămâia, oferind imaginea unei picturi
peisagistice, în care culorile pastelate, calde și culorile
vii se îmbină perfect sugerând triumful vieții, armonia
universală.

Privesc în mine, în sinele meu, ochiul treaz al
conștiinței, și dorințe nefirești se cuibăresc în suflet,
dar le îndepărtez, cum ai da la o parte o imagine
fantomatică, și-mi găsesc suportul în ideea unui mare
admirator al picturii peisagistice, citisem undeva; ca și
el, admiteam că în spatele unui văl subțire al conștiin-
ței se ascunde o lume a dorințelor non-raționale, da,
chiar el, Schopenhauer a spus. Da, pot admite acest



culoare în alta, culorile curcubeului, simt o moleșeală
în trup, o căldură hipnotică. Identific, privind printre
gene, în cadrul ușii gigantice, o siluetă masculină în
costum negru, elegant, cu plete lungi, albe, pe frunte
poartă o bandă metalică, un curcubeu, ceva fosfores-
cent, ceva ce este opus eleganței sale, e ceva, un kitsch,
nu știu, poate e un dispozitiv de o înaltă tehnologie; pe
sternul marcat de masculinitate, atârnă lejer, se vede în
unghiul creat de cămașa descheiată la trei nasturi, o
omuletă, un medalion, nu știu. În centrul acestui me-
dalion, observ un punct negru, e un fel de ochi, dar
deschis spre sine, spre interior, nu în afară. Proiectată
pe umbra lui, se întrezărește silueta unui alt bărbat, mai
mic de statură. Abia acum văd că cel în costumul ne-
gru, cu trupul înalt, zvelt, bine lucrat, e foarte înalt; pe
lângă el, trupul celuilalt pare foarte mic, deși nu este
mic. Pletele albe și adânciturile de pe față trădează vâr-
sta, doar tenul foarte fin, alb, nefiresc de alb și trupul
perfect, ca o sculptură în marmură, aparțin unui alt
timp. Așteaptă, mă vede, își fixează privirea asupra mea,
parcă urc treptelemai ușor, dar de ce e în costumnegru.
Deodată, se întoarce și pleacă, nu înțeleg de ce pleacă,
vântul se întețește, ceața devine mai densă și rece,
spiridușii se agită și pe zgomotul de fond, aud:

- Spune-mi, ai avut măcar o singură dată un
sentiment pentru cineva? Cine e acel om și ce are el în
plus și nu am eu?
Mă simțeam Artethusa, care fugeam nu de iubirea
nebună a lui Alpheus, ci a lui Attila.
Of, sunt tot aici și tot cu el! Revin în realitatea
sufocantă și înțeleg că sunt captivă, încă, în planul lui și
ripostez:
- Tocmai ți-am spus! Merg la o întâlnire cu un băr-

bat care nu-mi este indiferent. Ce are el și nu ai tu n-aș
putea să-ți răspund, dar știu că, deocamdată, e un tip
care îmi inspiră respect!

-?
Mimează o întrebare fără să rostească ceva, apoi o voce
din of!
- Îți amintești, te-am avertizat. Un bărbat care numă

face să-l respect pentrumine nu există.

tec de spaimă, iluminare și mirare. Nu mai aud nimic
din ce parcă ar fi încercat să spună și mă las furată de
mirajul naturii.

Simt cum mă desprind de pământ; vântul mă
ridică ușor, ca o adiere, mă poartă prin labirintul lui,
plutesc…pare că sunt prinsă de ambele brațe, dar nici
nu trebuia, am devenit imaterială, nu-mi mai văd tru-
pul, în jurul meu sunt mii de creaturi, nu știu ce sunt:
nimfe, silfide sau nereide pline de grație…unele par a
fi spiriduși, cred, sunt veseli. Nimfe, silfide sau nereide,
ce-or fi, țin pe un umeraș o pânză transparentă minu-
nată, o boare, o adiere, parcă, de un galben-lămâi, o
splendoare țesută din culorile câmpului, dar spiridușii
sunt obraznici, le taie calea în repetate rânduri, fac sal-
turi, adevărate acrobații executate artistic, ca într-o
competiție, ei între ei, doar eu sunt juriul, mie vor să-
mi smulgă aplauze, sunt singura spectatoare, într-un
spațiu vestibular, cred, eu trebuie să declar învingăto-
rul, lăsând dâre, în urmă, de lumină, șiruri contorsio-
nate de steluțe multicolore, visez? și se distrează, râd.
Aceste creaturi de o frumusețe neobișnuită mă con-
duc, parcă, spre un altar, aceea e o rochie de mireasă,
gândesc, sunt îmbrăcată cu ea, o! ce minunăție, dar de
ce e galbenă.

În fața mea, multe trepte în spirală, nu le văd clar,
între mine și ele se interpune un văl dens de ceață cu
sclipiri umede, urc, nu le văd capătul, treptele urmează
un traseu labirintic, întortocheat, dar ceața mă împie-
dică să văd clar. Unde urc? Unde sunt dusă? De cine?
Văd oameni îmbrăcați în haine de sărbătoare, dar cine
sunt ei, unde mă aflu, sunt așezați pe două coloane, de
o parte și de alta a treptelor pe care urc. Spiridușii, niște
creaturi mici, grațioase, cu aripioare delicate, fragile,
transparente, lucrate cu rafinament de un meșter fău-
rar, o împletire de reflexe aurii, verzui, azurii, au chip
de om, iar din spatele capului, în formă de cerc, lumi-
nează ca un joc de raze aurii, ca o aura divină, străluci-
toare, sunt spiriduși, sunt îngeri, nu mai știu, ei sunt
domnișoarele mele de onoare, dar unde au dispărut
nereidele, silfidele, nimfele, acele creaturi atât de deli-
cate și de frumoase, sau poate au și murit între timp…
și unde e mirele? Darmirele, cine este?

Zăresc ceva, departe, la capătul foarte îndepărtat al
treptelor, pare o ușă înaltă, gotică, masivă. Deasupra
ușii gigantice, grele, metalice, văd două triunghiuri
suprapuse, în centrul lor, o piatră care trece dintr-o



CLELIA IFRIM

Patinatorii

Haiku, Tanka, Haibun

Prima ninsoare
acoperă străzile ‒
luna plină-n zori.

Puse-n șir la geam
ele privesc spre munte ‒
păpuși de ceară.

Cățiva călători
merg spre hanu-nzăpezit –
nicio urmă-n jur.

Vântul mătură
satul de pescari –
un pumn de sare.

Amintiri goale –
bătrânul călugur urcă
muntele alb.

Soarele topind
zăpada de pe tobe –
sunete albe.

Gheață subțire –
gâștele sălbatice deschid
oglinda lacului.

Suflet anonim
într-un ghem de lumină –
vânt de primăvară.

Vechiul pod rupt –
o pasăre trezește
căruțașul adormit!

Casă de chirpici –
o vrabie culege
câteva paie.

Linia vieții din palma lui Hristos –
toate rândunelele se-adună
la un gest al mâinii Lui drepte  !

Nou născut în zori –
o mie de petale albe
se deschid în el.

Cad petalele –
intrând în timpul lor alb
nu mai pot ieși  !

Figurine de lut –
vântul traduce ușor
cuvintele lor.

Adâncul inimii –
chiar și mormintele simt
porumbelul călător.

Mormânt înverzit
în lumina zorilor –
țărână din tatăl meu.

Cheia mamei –
umbra gutuiului acoperă
ușa casei.

Drum de călător –
câmpul de cicoare atinge
linia orizontului.



Păsări de iarnă

Mama așează în fiecare dimineață pe pervazul
ferestrei pâine înmuiată în apă, pentru păsări.
Indiferent de anotimp, păsările vin la aceeși oră și
ea le așteaptă în balcon. Iarna iese doar cu câteva
clipe înainte de venirea lor. Pervazul ferestrei este
înghețat și din farfuria plină cu apă și pâine, ies
aburi.

Stau cu ea în balcon. Într-un fel, a rămas sin-
gura ei ieșire în lume, care o mai bucură. Dar
balconul este la etajul 6 și ea îmi spune că o leagă
mai mult de cer și că este mai bine așa.

Îi spun un haiku de James Kirkup pe care l-am
tradus de curând. Îi place cuvântul „haiku” pentru
că îl asociază cu simplitatea cantabilă a cuvântului
românesc „haihui”. Întotdeauna surâde dintr-o
copilărie pe care nu și-a pierdut-o niciodată. Îi
repet ușor poemul haiku de James Kirkup, despre
păsările înghețate care cerșesc hrană la fereastră.

Mama nu spune nimic. Păsările ciugulesc gră-
bite din farfurie. Mama le privește și mă întreabă
fără să se uite la mine:
- Să pun o farfurie și pentru păsările acelea?
- Care păsări?, o întreb.
- Acelea din poezie.
Păsările au terminat de mâncat. Se odihnesc o

clipă pe marginea pervazului înghețat. Apoi zboară
toate din balconul unde frigul vine și pleacă.
Păsările din poezie nu se deosebesc cu nimic, față
de cele venite din cer.

Lumina a înghețat în cuiele ruginite din rama
ferestrei din lemn. Mama mă privește fără să aștep-
te vreun răspuns. Apoi repetă cu voce tare, proprii-
le sale rânduri:
- Păsările acelea din poezie nu se deosebesc cu
nimic, față de cele venite din cer.

Ploaie de vară ...
un țipar alunecă
printre degete.

Soare arzător -
vrăbiile se ascund
în zidul crăpat.

Soare răsărind –
păsările ciugulesc
o portocală.

Un fir de nisip
în pușculița goală –
vara s-a sfârșit.

Nuferi albi –
stelele își iau din lac
partea lor de cer.

Crabii caută
stelele căzute-n mare –
cerul răvășit.

Un fir de sârmă –
fulgerul taie-n două
un nor de ploaie.

Peisaj marin –
norii se scufundă-ncet
dincolo de oglindă.

Zile de toamnă –
verdele copacului
își pierde forma.

Gutui desfrunzit –
păsări galbene dormind
în coșul lunii.

Amintiri albe –
vântul face din hârtii
umbre de păsări.

Cățiva călători
merg spre hanu-nzăpezit –
nicio urmă-n jur.



Începu să i se facă frig. Își strânse bine haina
pe trup, așezându-și eșarfa groasă în jurul gâtului.
Iarna asta nu era dintre cele mai geroase, nici măcar
nu ninsese prea mult, dar acum simțea cum un
tremur îi scutură întreg corpul. Nu, nu era de la frig,
sângele îi curgea cu viteză prin vene, anticipând o
încercare. Până și din cele mai ascunse colțuri ale
ființei răzbătea un glas puternic care îl anunța că era
gata pentru ceea ce nu el, ci altcineva, nu știa cine, îi
pregătise.

Pata aceea roșie pe zăpadă era acolo, dureroa-
să, nesigură, aproape ispititoare. Se aplecă și se gândi
cum să o ia de jos. Dacă nu mai avea timp să o ducă
acasă? Dacă erau ultimele clipe ale ei și tot ce putea să
îi ofere era o mângâiere, o ureche să o asculte, un ochi
să o privească, o mână să îi închidă ochii? Da, pe
astea putea să i le ofere…

Își dădu seama imediat că pata de sânge era
sufletul unui muribund. Copil, femeie sau solitudine,
ce mai conta? Nu putea spune prea bine, era noapte,
pasărea cu ochiul prea rotund era acolo, verificându-i
fiecare mișcare. O privi, căutându-i aprobarea. Se
hotărî să se așeze în zăpadă, lângă pata care se zbătea
spasmodic și să o ia în brațe. Asta sigur va merge, o
îmbrățișare ajută întotdeauna. Își aminti cum în
copilărie, când plânsul îi scutura trupul firav, brațele
mamei îl înconjurau strâns, făcându-l să se liniștească
imediat, cu capul pe pieptul ei.

Dintr-o privire, evaluă contextul pe care i-l ofe-
rea strada. Trotuarul era mărginit de un gard de
metal pe o parte și de un șir de copaci pe cealaltă. Se
vedea că erau destul de bătrâni după trunchiurile
considerabil de groase. Așa goi, în lumina lunii, în
iarna asta nefirească, păreau niște caracatițe uriașe,
amețind noaptea cu mișcările lor tremurate.

Se aplecă în genunchi, cât mai aproape de ea,
bine măcar că bătea pe ei lumina galbenă a unui feli-
nar, la care se adăuga aura argintie a lunii, mult mai
mare în noaptea asta. Cu grijă, făcu un culcuș de ză-
padă și o ridică atent, așezând-o în brațele lui, apoi se
sprijini cu spatele de trunchiul copacului. Sângele abia
respira, dar spaima din ochi parcă i se trase, pruncul
părea adormit, visa, probabil, un sân cald, plin cu lap-
te, iar femeia se uita drept în ochii lui, cerând doar
puțin timp. Solitudinea plecase sau pur și simplu se
dispersase în zăpada care începea, subtil, să împru-

ELINA ADAM

Anastasia

Sângele pulsa în zăpadă, temător, ca o pasăre
rănită care simte apropierea vânătorului. Era chiar în
ochii lui, aproape că-i simțea mirosul, broboane de
sudoare îi înveleau fruntea și o stare ciudată i se
înfigea în gât ca o gheară. Curiozitatea îl făcu să se
apropie, nu fără să-și reproșeze, găsind justificări în
același timp: de ce ar fi asta treaba lui? De ce, dintre
atâția, ar trebui să se oprească tocmai el? Toată viața
fusese un om obișnuit, nu i-a plăcut niciodată să iasă
în evidență, la serviciu era un angajat foarte bun care
îndeplinea obiective și bifa zilnic sarcini. După job,
nu mai era treaba lor.

Noaptea îl privea prin ochiul unei păsări
singuratice, care îl țintuia cu uitătura ei aspră. Parcă
ființa aceea cu pene, așa, cu privirea ei obsedantă și
rotitoare, îl întreba: Ce ai de gând să faci? O să treci
nepăsător pe lângă ea? Stați toată ziua cu ochii în
ecranul ăla nenorocit, sunteți goi pe dinăuntru! Ba
nu, chiar o brumă de empatie mai avea, că de aceea
se și oprise, auzise scâncetul ei de prunc abia născut,
de femeie rănită, de solitudine. Și acum ce să facă?
Nu putea să le ia pe toate la el, locuia singur, nu avea
loc pentru străini. Pruncul născut avea nevoie de
trup cald și iubitor, de hrană, femeia rănită de iubire,
de siguranță, iar solitudinea… Pe cea din urmă o
cunoștea prea bine, nu mai era loc de alta în inima
lui.



trunchiul copacului, aproape că înțepenise. Era liniște,
atâta liniște, în jurul și în brațele lui. Somnul intrase în
ființa aceea superbă, eterică aproape, al cărei trup era
așa de ușor, trăsăturile feței i se luminaseră și chipul ei
arăta împăcare, siguranță. Da, se simțea în siguranță
în brațele lui, pasărea era încă pe ramul copacului,
nemișcată, poate dormea și ea, sau doar dădea im-
presia că doarme, că visează… N-ar strica să încerce
și el să doarmă, măcar de-ar ațipi. Coborî pleoapele ca
sub imperiul unei chemări ascunse, poate că era chiar
mâna care agita, din când în când, globul de sticlă, cea
care îi cobora, cu o mișcare fină, pleoapele și îi ino-
cula, picătură cu picătură, un fluid misterios, un fel de
perfuzie ezoterică care avea să îi ofere cheia acestei
povești nemaiîntâlnite. Luca se relaxă și simți o toro-
peală plăcută în fața căreia nu se mai putu împotrivi.
Simți cum lunecă într-un spațiu nedefinit, oare chiar
se rostogolea? Nu era sigur, îi trecu prin minte gândul
că mâna aceea nevăzută agita globul de sticlă, nu se
împotrivea, ba chiar avea încredere în ea, şi pe dată
simți o bucurie la gândul că se va face lumină în
hățișurile din mintea și din inima lui.

***

Zgomotul ploii în geam îl trezi. Își ridică greoi
capul de pe birou, parcă totul se învârtea în jur, auzul i
se umpluse de sunetul plin al picurilor care ar fi vrut
să treacă prin materia sticloasă și să-l învăluie pe de-a-
ntregul. Mansarda apartamentului era inundată de o
lumină aproape mată, dar cât se poate de vie, era un
sfârșit de martie îndrăzneț, primăvara curgea din cer
și irumpea din pământ cu o vivacitate densă, care îți
inunda toate intrândurile ființei. Se uita când la ochiul
oval al ferestrei pe care curgeau valurile de ploaie, ca o
poveste, când la biroul la care ațipise, cu capul pe
palme, înconjurat de niște foi cu un scris regulat și
curat și de niște poze de mici dimensiuni, ca acelea pe
care le pui într-un carnet de note ori într-un port-
moneu pentru a ameți și poate chiar a învinge, într-o
înfruntare cât se poate de curată, fiara uitării.

Își mută privirea la chipul fetei din fotografie:
era împodobit cu un zâmbet transparent, enigmatic,
privea în sus, spre verdele crud al unui copac din
apropiere, mirată și parcă fericită de izbucnirea vieții
după o iarnă geroasă și monotonă. O cunoștea? Nu-și

mute din culoarea nopții.
Deasupra, pasărea începu să șuiere cu respira-

rea-i prelungă, parcă se tânguia, chemând, poate, pe
nume, vreo surată. Nu știa cum să interpreteze
cântecul ei. Un lucru era sigur: aici și acum, poate în
sufletul acestei ființe, în pata de sânge de pe culcușul
de zăpadă, se pregătea o sentință. Iar el fusese ales să
fie parte din acea sentință. Se uită din nou înspre ea,
de data aceasta cu ochii celui care vrea să vadă
dincolo, iar pentru asta avea nevoie de inimă: nimic
nu arăta ce fel de existență dusese până atunci. Ochii
aceia doreau cu toată ființa să-i spună ceva. Buzele îi
erau crăpate de frig, chipul livid, probabil din cauza
hemoragiei, trupul întreg era ușor, mult prea ușor,
gândi el, dar asta nu părea să îi deranjeze pe niciunul
dintre ei.

O privea și nu știa ce să-i spună. O ținea în
brațele lui, așteptând o mărturisire ori, poate, o
rugăminte, un cuvânt. Femeia tăcea. Sau așa i se
părea lui, și, chiar dacă ar fi încercat să vorbească, nu
prea avea cum să o audă decât dacă se apleca până
aproape de gura ei, șuieratul păsării acoperea totul în
jur, ba chiar părea că respirarea ei trecuse în trupul
femeii, care, ca un bolnav căruia i se făcuse
traheotomie, nu mai putea să vorbească, ci abia mai
şuiera cuvintele. Secundele se scurgeau ca și viața din
pata aceea de sânge, iar el continua să o privească,
încercând să îi ofere căldură, dar nu prea multă, de
teamă că ar topi zăpada și, odată cu ea, s-ar fi scurs și
viața ei. Uneori pasărea se oprea și atunci era mai
liniște, îi auzea inima bătând, ochii femeii nu-l
părăseau nicio clipă, parcă ar fi vrut să se asigure că
nu o va abandona acolo, la marginea vieții…

Luca gândea că e ceva în neregulă cu el dacă
se oprise pentru a salva o pată de sânge. Ce anume îl
făcuse să se oprească? Toată povestea asta începea să-
l fascineze. Simțea că se învârtește
într-un glob din acela de sticlă, că nu este decât un
fulg de zăpadă, care, la mișcarea cuiva, se rotește
imprevizibil, dar simțea că făcea parte dintr-un
tablou mult mai mare, pe care acum nu știa din care
unghi să-l privească, dar era convins că mâna aceea
agita globul cu un scop anume și că mișcarea,
aparent haotică, avea o importanță pe care Luca
dorea neapărat să o înțeleagă.

Încercă să-și detensioneze cumva spatele pe



capul spre bărbatul curios și îi aruncă un zâmbet.
Pentru o clipă, Luca păru că zărește exact ipostaza fe-
tei din fotografie, cu aceeași lumină pe chip, cu
aceeași blândețe dublată de tristețe. Privirile lor se în-
tâlniră pentru o clipă și Luca simți cum rămâne
suspendat între două lumi. O stare de grație îl învălui,
nu simțea nici teamă, nici curiozitate, doar o stare de
echilibru, de ... acasă.

Primăvara se oprise parcă din iureșul ei verde.
Cineva apăsase butonul pauză și lumea se opri, toată
creația încremeni în sublimul clipei, pasărea nu mai
dădea din aripi, aerul încetă să mai respire, pașii se
opriră la câțiva centimetri deasupra pământului, sân-
gele și sevele verzi își domoliră până la neant curge-
rea. Mintea și inima lui se umplură de acest inefabil
pe care nu știa cum să-l prelungească. Un gust proas-
păt, ca și anotimpul de afară, îi inundă ființa. În ace-
lași timp însă, o durere surdă, ca o lovitură în moalele
capului, îl făcu să-și piardă, brusc, cunoștința. Cineva
trase cu violență o tușă cât se poate de închisă pe
tabloul luminos din care fusese parte. Și încă una atât
de vie. Un sentiment de neputință îl absorbi cu putere
când, de undeva, de departe, o lumină îl chemă și un
miros de sare îi umplu nările.

Briza îi mângâia trupul pe jumătate gol, era
așezat pe un fel de pat auster acoperit cu un cearșaf
alb, tare, mult prea tare pentru durerea pe care o sim-
țea. Camera era simplă, poate prea simplă: o masă, un
scaun și un tablou atârnat pe unul dintre pereți, o per-
dea albă… Încercă să își ridice capul și să pri-vească
în jur, dar fu nevoit să-l lase înapoi, o durere surdă îi
pulsa în tâmple, ochii îl ardeau, se simțea foarte
obosit, poate că ar trebui să mai doarmă puțin…

O mișcare fermă, dar mângâioasă, pe trupul lui
înțepenit, îl făcu să-şi deschidă simțurile: din mâinile
acelea care munceau pe carnea lui ieșea o energie care
îi insufla pace și îi limpezea mintea. Dintr-o dată se
trezi că vorbește, răspunzând, de fapt, la întrebarea pe
care femeia i-o adresase cu gândul doar.

- Nu știu încă, asta încerc să aflu. Toată această
nebună întâmplare trebuie sămă ducă undeva, nu?

- Ce te face să crezi că eu știu? răspunse femeia.
Altfel de ce mi-ai fi pus această întrebare? Am auzit-o
cât se poate de limpede, chiar dacă nu ai rostit niciun
cuvânt. Asta și magia mâinilor tale m-au trezit.

Luca se întoarse și luă mâinile femeii în mâinile

putea aminti nicicum, vagi imagini i se perindau prin
amintire, voci îndepărtate îl chemau. Își luă haina și
ieși dezinvolt din apartament. Ploaia încetase, soarele
se grăbea și el, vesel, să se alăture vieții care sălta în
aburi pe străzi, precum în ochi așa și în inimile
trecătorilor.

Luca se puse pe alergat, simțea că dacă nu se
grăbește va pierde momentul pentru care îi fusese dat
să ajungă aici ori mai degrabă pentru care fusese tri-
mis. Trecu în fugă pe sub porți, aruncă un surâs fugar
contururilor mărețe din piatră care, datorită ploii și
luminii, emanau o strălucire nouă, și porni în jos spre
locul unde simțea că este chemat. La mică distanță o
văzu: era împreună cu o prietenă. Surâdea, purta o
rochie înflorată în nuanțe de violet și verde, care
contrastau puternic cu părul foarte închis la culoare,
ridicat lejer într-un coc, accentuând senzația de natu-
ralețe şi de curăție. Lumina îi străbătu piatra din cer-
celul minuscul din urechea dreaptă, fu suficient să o
străpungă ca ea să devieze înspre el: o prinse între
pleoape și zâmbi. Vocea ei era plăcută, caldă, aproape
șoptită. O ușoară tristețe îi învăluia chipul ca un nimb,
se mișca încet, aproape plutind, atentă fiind la indica-
țiile fotografului. Foarte bine! Suntem gata!

Luca nu știa ce să facă. Ar fi vrut să o oprească,
dar ce să-i spună? Nu știa nici el ce căuta acolo sau pe
cine, simțea doar că această fată cu ochi blânzi ar
putea să-i ofere un răspuns la căutările lui. Înghi-
țindu-și emoția, Luca fu din doi pași lângă cele două
prietene și spuse, agitat:
- Salut! Ăăă, eu sunt Luca. Frumoasă ședință foto…

faceți des chestia asta?
Păreați foarte dezinvolte în fața aparatului.

Fetele se uitară mirate una la alta, chicotiră și
spuseră deodată:
- Daaa, suntem modele profesioniste. Facem un
portofoliu pentru o revistă super, spuseră ele, nemai-
putându-și stăpâni râsul. Da’ de unde! Făceam și noi
pozele pentru sonetele de sfârșit de liceu. Am tot aș-
teptat să prindă viață copacii ăștia. Toată iarna i-am
privit de la geamul clasei. Acum ni s-a părut momen-
tul cel mai bun pentru o poză. În fond, ne vom amin-
ti mereu de anii aceștia. Nu, Ana? zise prietena fetei
care atrase atenția lui Luca.

Ea nu spunea nimic. Chipul ei era încremenit în
aceeași aureolă de mister și însingurare. Întoarse



ori poate era așa din cauza nopții. Avea un fel foarte
special de a umbla, mai degrabă plutea, rochia foarte
lungă accentua această senzație și faptul că nu i se
vedeau picioarele. Mișcarea ritmică a brațelor ei era
un fel de cântec, ca și vocea, șoptită aproape.

- Mulțumesc că te-ai oferit să mă ajuți, spuse fata
tânărului care o însoțea.
Acesta o privea cu drag, știa că mai mult nu se poate,
și o asigură de toată solicitudinea lui, doar erau prie-
teni, nu? Da, erau prieteni.

În fața unei uși cei doi se despărțiră. Luca stătea
mai departe, atras fiind de această ființă superbă, nu
știa ce va face, ar fi vrut să intre și el dacă va deschide
cineva ușa. Îi mulțumi în gând tânărului care o înso-
țise pe fată și se întoarse spre aceasta: stătea nemiș-
cată în fața ușii, inima parcă îi bătea în gât, se mai ui-
tă o dată la rochia ei, își aranjă o șuviță, își șterse frun-
tea cu brațul și respiră adânc. În secunda următoare,
degetul ei apăsa hotărât pe sonerie.

Luca își mușcă buza de jos, nu putea să se miște,
nici să respire măcar, de teamă să nu fie văzut și să o
sperie pe tânără. Nu avu timp să se gândească prea
mult, când ușa se deschise și tânăra, zâmbind, păși
înăuntru. Luca se strecură și el, deloc convins că pre-
zența lui nu avea să fie simțită. Rămăsese stupefiat
când observă că persoana care îi deschise tinerei ușa
era un băiat, să fi tot avut 18-20 de ani. Avea părul
ondulat, sprâncene arcuite, frumos desenate deasupra
unor ochi adânci de o culoare ce aducea mai degrabă
spre verde decât spre căprui. Genele lungi înnobilau
chipul tânărului surprins să o vadă pe fată în pragul
ușii. O invită înăuntru și aceasta se așeză, oarecum
stingheră, pe pat.

Luca se uita mirat la camera aceea, îi părea
cunoscută, dar nu putea să o definească în timp și
spațiu, ca și cum cineva s-ar fi jucat cu amintirile lui.
În momentul acela nu mai era sigur de nimic.

Tânărul se apropie de fată și îi mângâie părul
care i se desfăcu în valuri, pe umerii goi.

- Ești frumoasă, îi șopti, și îi sărută delicat obra-
zul. Ai venit…

- Cum era să nu vin? răspunse ea, prinzându-l de
mână. Vino și tu cu mine, e momentul nostru!

- Nu știu, nu pot, nu cred că am să pot.
- Sunt aici pentru tine, susură vocea ei.
Fără să spună nimic niciunul, se așezară pe pat,

lui. Nu știa de ce, dar ceva din chipul ei părea să-i
spună mult. Unde s-au mai întâlnit? Ce anume as-
cundea în spatele ochilor ei blânzi, a frunții înalte și a
buzelor arcuite? În fața lui avea o femeie care tăcea,
dar strălucea totodată. Purta o rochie simplă, albă,
care-i accentua mișcările plutitoare, părul era închis
la culoare, cu șuvițe ondulate care-i adumbreau
umerii cu pielea de culoarea nisipului. Cu o mișcare
delicată, Luca îi duse degetele la buze și le sărută. Mi-
roseau a mare… Femeia nu schiță nici un gest de îm-
potrivire, doar zâmbi. Continua să tacă. În aer plutea
o liniște scânteietoare.

Coborî de pe masă, luă pe el cămașa de in de pe
spătarul scaunului și ieși pe ușă, nu înainte de a-i
arunca un surâs de mulțumire binefăcătoarei sale.
Marea era liniștită, nisipul fin, cerul fără urmă de nor,
un vânt ușor parcă muta valurile dintr-o parte într-
alta la fel ca întrebările din mintea lui. Unde ești? Cine
ești? Întoarse capul și înainte să intre în apă, o văzu:
femeia în alb stătea în picioare, vântul îi mișca părul
și rochia într-un dans mut, îl privea zâmbind cu mâ-
na ridicată, ca-ntr-un salut, unul de adio, mai degra-
bă. Înaintă în apa care-i acoperea, rând pe rând, părți
din trup, puțin, mai mult, tot mai mult, până ce din
trupul lui nu mai rămăsese decât un punct, mai
puțin, ca apoi să dispară și acesta în spuma valurilor.

***

O noapte de vară începea să curgă peste orașul
tânăr, care fremăta din cine știe ce motive, și acest
tumult îl mira pe Luca, se simțea iar tânăr, foarte
tânăr, și îi privea când pe unii, când pe alții, zâmbind
la o anumită privire ori ridicând o sprânceană la un
oarecare gest. Avea impresia că se întoarse în timp.
Înainta și el alături de mulțime, dus de valul de
tinerețe, când privirea îi fu atrasă de un cuplu. Poate
că era prea mult spus, oricum, era vorba despre doi
tineri care mergeau în direcția opusă șuvoiului, pă-
reau foarte preocupați, aproape că nu-și vorbeau.
Erau frumoși amândoi, dar nu păreau să fie foarte
apropiați, aveau o altfel de apropiere. Fata îi atrăsese
atenția de când o văzuse: purta o rochie lungă, vapo-
roasă, părul era prins într-un coc lejer, iar lobii
urechilor erau împodobiți cu niște cercei în formă de
lacrimă, de culoarea mării. Privirea îi era întunecată



aceea se întrupa pe chipul lor într-o lumină blândă,
care rămase cu ei încă mult timp.

Când muzica tăcu, se opriră și trupurile lor din
mișcarea aceea lină, dar ordonată, rămânând însă
foarte apropiate, inimă în inimă bătând. Luca amu-
țise. Simțea un fel de legătură cu fiecare, ca și când ar
fi fost și el și ea, cândva, demult, dar nu-și putea de-
canta foarte bine sentimentele. Ea alergă grăbită pe
scări și, înainte să deschidă ușa și să pătrundă în va-
carmul acela, îi mai aruncă o privire. Aceiași ochi
blânzi îl priveau cu dragoste și cu tristețe. Îi trimise
un sărut și se făcu nevăzută în mulțime.

Aiurit de întorsătura situației, Luca încercă să
prindă sărutul, buimac, căutându-l însă pe tânărul
care câștigase inima fetei și care, cu puțin timp
înainte, se bucurase de toată ființa ei. Nu era nică-
ieri… Dintr-odată, Luca își dădu seama: simțea cum i
se scurge toată vlaga din picioare și se lăsă în jos. Nu
putea să meargă după ea. Ceva îl țintuia locului, se
uita la mulțimea aceea pestriță de departe, forme și
culori se amestecau într-o mare de sunete, nu era
încă momentul să o întâlnească, era de fiecare dată
atât de aproape și, totuși, nu reușea. Ceva din ființa
lui nu-i dădea voie sau nu era pregătit pentru această
întâlnire.

O tristețe sfâșietoare începu să curgă prin el, ca
și cum albastrul și verdele din trupurile lor se
întorceau acasă într-un moment total nepotrivit, așa
cum sufletul se întoarce într-un trup chinuit, era ca o
forțare a inimii lui, știa că încă nu se afla pe traiec-
toria pe care trebuie. Haide odată, spuse Luca istovit,
fă ce ai de făcut, trimite-mă unde voiești! Cu capul și
genunchii plecați ca pentru rugăciune, Luca își scoase
inima din piept și o depuse pe pământ, ca în fața
unui loc de jertfă: ia-o! Pe cerul nopții stelele scânte-
iau sfioase, de undeva se porni a sufla un vânt lin
care părea trena tremurândă a unei rochii albe de
nuntă, grea sub podoaba iubirii.

***

Vara își scutura ultimii picuri prin frunzele ca-
re prinseră deja a se colora în galben și se lăsau în
voia timpului, acoperind încet pietrele, pământul,
pașii și amintirile oamenilor. Aceștia treceau mereu

unul lângă altul, foarte apropiați, ținându-se de mână
și privind la tavanul alb prin care se vedeau stelele și
cerul laolaltă cu gândurile lor: aurore boreale căutân-
du-se unele pe altele în tenebrele nopții. Luca putea
vedea cum trupurile lor strălucitoare emanau o lumi-
nă albastru-verzuie care se împletea cu respirația ce-
lor doi pentru a se înălța, în ritmul inimilor lor, spre
cerul tăcut. Nu vorbea niciunul, doar se priveau unul
pe altul cu iubire. Fata se uita la iubitul ei cu nesfârșită
dragoste, dar și cu o tristețe de om înțelept. Știa prea
bine că se apropia sfârșitul. Alungă acest gând și se
cuibări la pieptul lui, ascultând neliniștea egală din
cuvintele lui, se temea, ar fi vrut să-l liniștească, să-i
spună cuvinte tandre, dar buzele îi erau mute, tot ce
putea face era să îl asculte.

Auzea inima lui cum bate a depărtare, își așeză
o șuviță întunecată pe pieptul lui ca și cum ar fi vrut
să i-o acopere pe veci, să nu mai plece niciodată de
acolo. Știa însă că asta nu este dragoste, ea îl iubea și
dacă el dorea să plece tot ce putea ea să facă era să-i
ofere această libertate. Înghiți gândul ca pe o doctorie
amară și zâmbi, stăpânindu-și o lacrimă.

- Ești gata? Vino!
Luca era amețit de tot ce trăise în minutele ace-

lea, cât să fi trecut, pierduse noțiunea timpului. În
ultima vreme, cuvinte ca timp, materie, limită, logică
nu mai aveau niciun înțeles. Se strecură și el în urma
cuplului, care ieși în noapte. Se uita la ei cu admirație.

În ciuda unei anumite slăbiciuni ori neputințe,
tânărul nu ezita să-și arate dragostea față de iubita lui:
o ținea de mână cu drag, la răstimpuri se lipea de tru-
pul ei și săltau amândoi fericiți printre ceilalți oameni
în șuvoiul unei nopți aproape albe care curgea, la fel
de sclipitoare ca lumina din ochii lor. Fericirea lor
părea că se transferă, ca un fluid, și celor din jur, și,
fără să știe prea bine de ce, Luca se pomeni că merge
fericit pe stradă, săltând și zâmbind la stele.

În fața unei clădiri luminate și zgomotoase cei
doi se opriră. Muzica se auzea în surdină, erau la o
oarecare distanță, dar se auzea suficient de bine încât
să-și poată lucra magia asupra lor. Cu un surâs cere-
monios, tânărul se aplecă în fața fetei care-i oferi mâ-
na, ca apoi să se apropie de el. Ochi în ochi, începură
să danseze. Noaptea curgea, ritmul aluneca în trupu-
rile lor, care desenau linii unduitoare pe asfaltul cald.
Erau doar ei și luna, toți ceilalți se aflau departe, clipa



tineri, ori printre alții mai bătrâni, cu rădăcini contor-
sionându-se din pământ, ca niște chemări vechi la care
nu răspundea nimeni. Frunzele erau deja uscate și foș-
neau sub picioarele lui. Se aplecă, luă câteva în palmă,
le frecă între degete și le mirosi. Miroseau a pământ, a
viață care dorește să fie gustată, trăită, amintită.

Se afunda tot mai mult în pădure, lumina deve-
nea tot mai palidă, ce bună i-ar fi fost o lanternă. Își
ascuți vederea și înaintă precaut. I se păru că aude un
zgomot. Ce animale să fie? Se opri și ascultă cu luare
aminte. Un foșnet ușor și ritmic ajunse la urechile lui și
inima începu să-i batămai repede.

Mai era cineva în pădure, nu foarte departe de
el. O siluetă subțire mergea în fața lui, ghici după mers
că era vorba despre o femeie. Da, așa era, în fața lui, la
mică distanță, o femeie cu capul acoperit, de fapt, în
afară de mâini și de chip, nu lăsa să i se vadă nimic,
mergea agale pe cărarea pe care o urmase și el. Adân-
cită în gânduri, mersul îi era ușor, dar destul de neho-
tărât, ca și când ar fi vorbit cu un prieten imaginar, iar
conversația aceasta răpea din acuitatea mersului. Sau
poate că pierduse pe cineva drag.

Din cauza înserării nu văzu că femeia era îm-
brăcată în negru și mergea fără țintă, vorbind singură.
Se uita cu băgare de seamă la silueta din fața lui, încer-
când să nu își trădeze prezența. La un moment dat, fe-
meia se opri și se așeză pe un trunchi culcat printre
frunze. Își dădu haina jos de pe ea și eșarfa lungă îi căzu
pe umeri, dezvelind un chip senin, poate puțin îngri-
jorat ori resemnat. Un păr lung, ondulat îi lumina tră-
săturile. Își puse mâinile pe genunchi și își sprijini băr-
bia în palme. Așa cum privea printre copaci și frunze,
Luca avu impresia că femeia privește prin el și tresări.
Pentru puțin timp îi răsări în minte gândul că s-ar
putea să fie ea. Și cum să-și dea seama? Dacă și această
întâlnire avea să fie un eșec, ca toate celelalte?Mai bine
aștept, își spuse.

Femeia se uită în jur, apoi în sus, ca și când ar fi
așteptat să i se răspundă. Luă de jos haina și cu foarte
mare grijă scoase un pachet, părea ceva de preț, învelit
într-o pânză. De la distanța aceea, Luca nu putea să
spună cu siguranță ce era, dar văzu bine cum femeia
dădu pânza jos și se uită la ceva ce părea a fi o foto-
grafie sau, după felul în care o privea și o ținea la piept,
mai degrabă, o icoană. Zâmbetul îi lumina chipul, se
mai uită o clipă la icoană, o sărută, o înveli la loc și o

pe drum, zidurile de piatră aproape că le oglindeau
gândurile, speranțele ori căderile. Mai vedeai câte
unul oprindu-se la câte-o gaură din zid și recitând,
cu ochii închiși, într-un ritm legănat, o rugăciune, ca
la adevăratul zid al plângerii. Marile opriri pe cercul
vieții erau cam aceleași: oamenii se nășteau, iubeau
sau urau, se zbăteau, visau, uneori renunțau, sperau
ori deznădăjduiau, uitau și iertau, sau doar uitau.
Apoi mureau.

Viața lui urma același curs, doar etapele erau
puțin amestecate. De câte ori globul de sticlă se agita,
Luca știa că mai face un pas spre femeia misterioasă,
deși, de cele mai multe ori, i se părea că pașii îi face în
direcția opusă…

Toamna sosise și în orașul lui. La început timi-
dă, feciorelnică, își arăta doar chipul luminos și o
parte din glezna subțire, o căldură blândă îmbrăca
după-amiezile, ca pe măsură ce soarele se îndepărta
tot mai tare, misterul ei să se dezvăluie cu și mai ma-
re îndrăzneală: până la genunchi și mai sus, cu ume-
rii goi, cu părul în vânt, ploioasă, amețitoare, cu tur-
bioane din care răzbăteau simfonii colorate…

Într-o astfel de zi, cu soarele aruncând raze
arămii pe dalele de piatră, Luca alese să facă o plim-
bare. Străbătea încet orașul, ca și cum ar fi vrut să-și
amintească. Simțea că acolo este cheia. Se uita cu
luare-aminte la clădiri, la copaci, la bănci, la statui, ba
chiar și la oameni. Ceva sau cineva trebuia să declan-
șeze acel declic în mintea și în inima lui și să scoată la
lumină părți din trecutul lui, care acum erau adâncite
în îndoială și uitare. Muțenia lor îl indispunea. La
drept vorbind, cât din viață avea să-și mai petreacă în
felul acesta? Era ca un fel de boală. Simțea cum dez-
nădejdea începe să i se strecoare în minte și în inimă.
Sau poate că era un alt sentiment, indiferența. Nu, as-
ta nu voia, se temea de indiferență, de împietrire, ca
de o moarte. Alungă gândul întunecat și respiră adânc.

Mirosul pădurii se simțea tot mai puternic, ca o
chemare. Nu mai fusese în pădurea de la marginea
orașului de foarte multă vreme. Ea îi amintea de copi-
lărie, de visuri și de visări, pădurea îi îmblânzise și
asperitățile tinereții și poate că tot ea avea să-l pri-
mească atunci când îi va veni ceasul să se despartă de
lumea aceasta. Iuți pasul. Drumul spre pădure aducea
cu el vegetație nouă, un peisaj schimbat, nici nu își
dădu seama cum se plimbă deja printre copaci rari,



așeză cu grijă într-o scorbură, care ar fi putut trece, cu
ușurință, neobservată. Nu și de femeie, care știa de
acest loc și venise special pentru a împlini acest ritual
ca de înmormântare. Așa și părea: un rămas-bun defi-
nitiv, cu o oarecare speranță de revedere într-o altă lu-
me, prostii de genul acesta.

Iconoclasm? Despre ce vorbește? Icoane? Chiar
crede în așa ceva? Auzise el despre Dumnezeu și
chipuri cioplite, dar lucruri de felul acesta nu l-au
preocupat niciodată.

- Te deranjez? întrebă el după ce văzu cum feme-
ia vrea să aprindă o lumânare.

- Nu durează mult, spuse aceasta.
Luca se dădu mai în spate pentru a-i oferi aces-

tei femei câteva minute de liniște, ca pentru a-și lua
rămas bun de la ce-o fi fost fiind pe bucata aceea de
lemn învelită cu atâta grijă în pânză și ascunsă în
adâncul pădurii, ca o comoară de mare preț.

Chibritul sfârâi și flacăra vioaie lumină chipul
senin al femeii. Aceasta aprinse cu grijă o lumânare
de ceară pe care o ținea cu amândouă mâinile. Flă-
căruia dădea o lumină galbenă și o mireasmă dulcea-
gă umplea aerul. Luca o privi mai atent. Ce ți-e și cu
femeile astea! Trebuie că sunt plăsmuite din altfel de
lut. Uită-te la ea: face atâta drum ca să îngroape o
bucată de lemn, să o salveze de la … prigoană.

Așa cum se uita la chipul ei, în liniștea curma-
tă doar de sfârâitul fitilului, Luca începu să se simtă
rău. Era o stare de greață, ca și când s-ar fi aflat în bur-
ta unui vapor care te amețea cu mișcările-i ample. Se
uita și nu-i venea să creadă: pe chipul femeii, la lumi-
na lumânării, începură să se perinde contururi care
de care mai ciudate: era ca și cum ea și-ar fi transpus
în imagini convorbirea pe care o avusese cu icoana.

Un bărbat frumos, cu păr lung și ochi albaștri
călărea un cal zvelt, verde-albastru. În loc de piept,
avea doar niște coaste fosforescente din care își luau
zborul păsări. Inima lui avea mâini care păreau că
strâng ceva, invizibil, ca-ntr-o îmbrățișare. Din gură,
în loc de aer îi ieșea un abur ca de frunze de toate
culorile, iar ochii lui priveau în sus, la lună. Calul și
omul nechezau într-un sunet prelung și lacrimile lor
se pietrificau și cădeau cu zgomot mare pe pământ.

În urma lui venea un alt bărbat, mult mai so-
bru, îmbrăcat în negru, care mergea cu ochii triști,
aplecați, pe umăr ducând un fel de amforă care avea

chipul și conturul unei lacrimi din care curgeau, chiar
ca dintr-o icoană făcătoare de minuni, miruri. Bărba-
tul acesta mergea încet, ca și cum ar fi căutat răspun-
sul la întrebările lumii printre crestele adânci și roși-
etice ale pământului. Din când în când, se oprea, în-
genunchea și săruta țărâna, părând că face metanii.

Un al treilea bărbat, cu ochelari și beretă, se
arătă la mică distanță de domnul prea sobru. Mersul
îi era rupt, se sprijinea într-un toiag și în colțul gurii
avea o pipă din care nu ieșea niciun norișor de fum.
Pe umăr ducea o camilafcă pe care o trăgea după el ca
pe o trenă. O secure îi era înfiptă în trup și părea că o
poartă ca pe o cruce, ca pe un dor.

La mică distanță de acest cortegiu, mai mult
decât neobișnuit, veneau doi tineri care se țineau de
mână, pășeau prin frunze și printre copaci ca prin
însăși viața lui. Pășeau și tăceau, privindu-se în ochi,
inimile lor se chemau și se îmbrățișau ca inima pri-
mului bărbat pe care-l zărise Luca. Nu aveau nevoie
să vadă pe unde merg, cei trei le deschideau drumul,
era ca și când toată privirea celor doi îndrăgostiți se
aciuise în ochii celor trei sau invers…

Luca se scutură de câteva ori, închise și deschi-
se ochii, sigur nu era adevărat, dar imaginile erau tot
acolo, sub ochiul pâlpâitor al flăcăruii. Nu știa la ce
este martor: cortegiu ori simulacru de nuntă. Buzele
femeii se mișcau ușor, parcă s-ar fi rugat. Luca simți
că trebuie să se așeze, era prea mult pentru el.

Dintr-o dată, în liniștea aceea, așa cum stătea
față în față cu femeia, văzu cum pământul se deschi-
de, la propriu, și o prăpastie se cască între ei. Hăuri de
gheață treceau prin fața lor, animale fantastice mu-
gind a veșnicie, cai, mulți cai sălbatici care sfâșiau în-
tre copite țesătura inimii lui, spații imense și reci se
înstăpâneau între ei ca un zid de netrecut. Mai reuși
să vadă cum, într-un gest de disperare, ea întinse o
mână spre el, dar nu putu nicicum să-l ajungă. În în-
tunericul nopții, Luca văzu cum privirea ei se stinge
asemenea flăcării lumânării pe care o ținuse aprinsă.
Un zgomot ca de tunet îl făcu să se cutremure pe di-
năuntru și cu o ultimă sforțare se prinse de o mână
care apăru de nicăieri. Simțea cum este smuls din
hăul acela și cum o sfârșeală grea pune stăpânire pe el.

***
Luca și Anastasia stăteau culcați în zăpada afâ-



nată, cerul picura lumina în fâșii sidefii, aerul strălucea
și puncte de un alb-transparent păreau că dansează în
fața ochilor lor amețiți de seninul plutitor. Cu o bucu-
rie copilăroasă, Anastasia râdea și dădea din mâini și
din picioare, așa cum fac copiii.

- Uită-te la noi: stăm în zăpadă, la 1800 de metri,
cerul e deasupra, nimeni nu ne are treaba, nici măcar
caprele negre! E atâta liniște și albastru aici, poate că
ne-am putea hrăni cu lumină. Știai că există ființe
pământești care se hrănesc cu…aer și lumină?

- Serios? întrebă Luca și o pală de neîncredere îi
prinse o sprânceană ca într-un arc.

Se întoarse și își așeză o mână peste trupul ei fi-
rav ca și cum ar fi vrut să o țină la pieptul lui și să se
asigure că nu mai pleacă nicăieri. Stătea lipită de ea și-i
asculta ritmul egal al inimii, îi gusta lacrimile de pe
obrazul cald și îi mângâia, drăgăstos, părul. Nicio sen-
zație de rău ori de spaimă nu-i mai cutreiera ființa,
nicio mână nu agita globul de sticlă, totul era cât se
poate de real: ei doi îmbrățișați, pe un platou muntos,
vălătuci de nori îmbrăcau muntele, vârfurile brazilor
spintecau înălțimile cu îndrăzneala învingătorului care
ia totul.

Luca se gândi mult la ce i se întâmplase în ulti-
mii ani. Bătrânul îl pusese să aleagă căi cât se poate de
neobişnuite, de fapt, îi lăsase lui libertatea de a alege, iar
Luca știa acest lucru și îi era recunoscător. Iată-l aici, cu
această ființă în brațe, crezuse că nu mai avea să o re-
vadă vreodată, cursul vieții lui urmase direcții aproape
nebunești, nici nu realizase că în inima lui o căuta, o
aștepta.

Se ridicară. Anastasia o luă înainte, mergând u-
șor. Luca o privea: aceeași siluetă subțire, rochia de
culoarea mării, brațele mișcându-i-se ritmic pe lângă
trup, părul vălurind și el imaginea aceea albă, nefiresc
de albă și orbitoare: își trăgea un picior după ea, dacă ar
fi putut-o privi din față ar fi citit pe chipul ei durere.
Sângera. Din tălpile goale cu care se afunda ușor în
zăpadă, țâșneau picuri de sânge, care deveneau pe loc
maci roșii, vii, atât de vii încât păreau că lasă în urmă
un abur trist, nemincinos.

Zâmbi. O stare de împăcare și pace puse stăpâ-
nire pe el. În față, Anastasia se întoarse deodată: chipul
îi strălucea, zâmbetul i se revărsa pe chip și pe trup. Cu
brațele desfăcute, ca și cum s-ar fi așezat, de bună voie,
pe o cruce, îl întrebă:

- Vii?
Din vale, ca un ecou purtat pe nori și printre

crestele ascuțite, răzbătea vocea pătrunzătoare a unui
bărbat și cele diafane ale slujitorilor înaripați: se auzea
cântarea de final a Utreniei: Slavă, Ție, Celui ce ne-ai
arătat nouă Lumina!

O sensibilitate străbătută de fioruri blagiene și
candori juvenile ne întîmpină în această carte a Elinei
Adam. Contemplarea lumii și sinelui sub semnele
inocenței e nu doar un deziderat , ci chiar un pro-
gram poetic. „Mai lasă-mă să mă preumblu c-un
ochi de copil printre oameni și păsări”, scrie poeta.
Într-o serie de numeroase imagini se străvăd religiozi-
tăți. Atmosfera poemelor se construiește, adesea, prin
invocații adresate unei prezențe cu conotații ale Sacrului.
Imaginarul întregii cărți stă sub semne luminiscente.

Aurel Pantea



Un Scărlătescu (altul decât Mastercheful cu cuțite în
dotare) contrazice ideea de poet nepereche. Găsește
trei : Creangă, Caragiale, Maiorescu. Doar că numiții ,
trei, Doamne, și toți trei, n-au fost poeți, atâta tot. Alți
exegeți scot la iveală poeme la care Eminescu mai
avea de lucrat, ca să-l elimine din canon. Ioanei Bot
(Both) îi displace sintagma de poet național și român
(v.Eminescu –poet național român). Fiind canonic, e
ilizibil, crede Bot (Both).
Multora le pică „adevărul” din bot că Eminescu e
„frigid”, „mortificant”, „ilizibil” și că-i intangibil, fiind
prea sus, pesemne. Dintr-un sondaj stradal, ar fi aflat
că niciun om simplu, dintre cei intervievați, nu era
străin de Eminescu: știau câteva versuri măcar. Deci
nu-i nici intangibil, nici ilizibil. Ca publicist, a fost
persecutat și de P.P.Carp, și de liberali, neîntrecuți nici
azi în a huli, a batjocori. A fost demis din postul de
revizor școlar de un ministrul liberal Chițu (Cîțu,
contemporanul nostru, scrie esee), pentru a-și aduce
în locul lui Eminescu un ins din suită. Vă sună
cunoscut?
Un personaj al meu,din romanul Strigă acum...,avea
dreptate să spună : „Adevărul nu e la mijloc, ci deasu-
pra.” Goma a provocat crize de ură și de furie cu ade-
vărul lui. „România literară” i-a închis paginile, după
cel mai „sângeros” adio: „Adio, Domnule Goma!”, de par-
că murise. Iar Goma și-a purtat războiul, în numele
adevărului, cu neînfricare și risc.
Tot în „România literară” (nr. 3, 1993), Zigu Ornea
executa Omul. Tratat de filosofie creștină, vol. I, Ed.
Timpul, 1993: „Valoarea acestui tratat filosofic este
inexistentă.” Afimații sub orice critice, cum i-a spus
Maiorescu lui Gherea despre micii restauratorului, pe
peronul gării din Ploiești. Gherea, nu, are statuă de
păstrat, în timp ce Goga e taxat „fazcist” (cum pro-
nunță Ion Iliescu, președintele). Blaga e pus la zid de
liber-pansiști, iar Sașa Pană e scos mereu din pălăria
avangardistă. Dan Anghelescu e și el taxat „fazcist”
pentru că scrie repetat despre Vintilă Horia, care, ca
să-și suporte cei 46 de ani de exil, l-a transformat în
literatură : Dumnezeu s-a născut în exil. Operă deschi-
să, neavând alt acoperiș decât cerul.
Edgar Papu a fost acuzat de Gogu Rădulescu („Româ-
nia literară ,1986), că „propagă idei de extremă dreap-
tă”. N-a primit drept la replică. Papu calomniat, Moșu
Gogu reabilitat și înscris în GDS. Să-l pui pe eruditul

MAGDA URSACHE

Umori și rumori

„Nerecunoașterea valorii naște monștri.”
C.Trandafir

Rad Bradbury, în 451grade Farenheit, afișa
programul distrugerii valorilor: „Luni ardem Miller,
miercuri ardem Whitman, vineri Faulkner.” Proza-
torul Mirel Taloș și-a găsit titlul: Să ardă cărțile!”.
Sunt, cu toatele, „gunoiul vechiului”.
Literatura română este scoasă la tablă, examinată po-
litic și interziși cei incorecți. Oamenii de apă, care iau
imediat forma vasului Cancel Culture, sunt gata să
rescrie tot, de la Biblie la V. Voiculescu. Să-l rescrie și
pe Eminescu? Ei, e mai greu să vâri soarele-n sac
(vorba lui Ion Creangă), dar se tot încearcă. Nu-i lipsit
de dificultate s-o faci, dar T.O. Bobe a încercat. Cul-
mea ironiei, a luat un premiu Eminescu. Banii nu
miros a flori de tei.
Criticii de direcție nouă, de-constructivistă, vor să-l
vadă altfel: făcătură, fake. Ca istoricul dez-unirii, Lucian
Boia, pentru care Unirea e doar o ipoteză. Ce dacă
Emil Cioran a scris: „fără Eminescu, neamul nostru
ar fi neînsemnat și aproape de disprețuit”?
Opera lui Eminescu, ni se spune, e a unui „organism
uzat”. Să fie Rugăciunea unui dac (o capodoperă după
Cioran), expirată? Odă în metru antic – un semn de
întunecare a minții și Scrisoarea a III-a, școlărească?



lănia prinde pe posturile televizuale.
Prolet-scriitorii „turciți” (cum îi numește Virgil Ierun-
ca) sunt recompensați cu premii de excelență, ca D.
Ignea, șef la ziarul Canalului morții, Dunăre- Marea
Neagră. Când i-am reproșat asta, Cezar Ivănescu,
mereu inflamat, mi-a urlat că mă dă în judecată.
Totuși, nu mi-a plăcut deloc atunci când a fost numit
proto-anarhist.
Hingherii ideologici din timpuri ceaușii își pot repara
volumele omagiale: pe Ceaușescu îl șterg, îl pun în loc
pe Ștefan cel Mare și iau premii, după câte știu, și mai
generoase. Multe ciudățenii se pot afla din culisele
premiilor literare. Și sunt în acord cu Nicolae Panaite,
care constată, în „Expres cultural”, că sunt în USR
„susțineri pentru unii în detrimentul altora”. Buba e
spiritul critic. La noi, în Târgul Ieșilor, Dulcele, atmos-
fera e salubră, în continuare, pentru profitorii realis-
mului socialist, cărora li s-a asigurat o existență pre-
lungită și confortabilă de șefi ai „punctelor de cultură”.
Ca bonus, sunt cetățeni de onoare. S-au mai împru-
mutat și din Valahia. Probabil doamna IoanaDiaconescu a
fost crezută când s-a mărturisit fiică sau nepoată a lui
Ștefan cel Mare. Altfel de ce ar fi fost aleasă cetățean
de onoare al Ieșilor?
Știu de la Theodor Codreanu: când a fost vorba să se
acorde titlul de cetățean de onoare al municipiului
Huși, unde s-a născut, lui Costache Olăreanu, un
consilier s-a opus, pe motiv că el n-a auzit de Olărea-
nu. Pe cale de consecință, Olăreanu nu există! N-ai
cultură, n-ai opinie, obișnuia să repete la cursuri Mihai
Drăgan, deocamdată ultimul eminescolog al Univer-
sității „Al.I.Cuza”, sacrificat postdecembrist de cabala
mediocrilor.
Christian Schenk se simte nedreptățit (pe dreptate!)
de USR și de ICR. Pentru că propagă cultura română
de 50 de ani, fără a confunda cultura cu culturnicii. Și
nu cred că a vrut să-și dea demisia din USR, Filiala
Iași, unde e respectat și apreciat pentru realizările sale.
Despărțirea, retragerea, demisia din munca de tradu-
cător cu har e o metaforă. Cum altfel? Schenk a pro-
movat aproximativ 380 de autori români, clasici și
contemporani, în antologii. Procesul de difuzare al ce-
lor 150 de cărți de autori români este în dinamică. Nu
cred să existe un premiu pentru traducători ca el. Și de
ce ar fi blamabil să-ți spui deschis opinia despre situa-
ția reală a actualității literare? Cum ar fi ca USR să

cărturar Papu lângă N. Dragoș, pe Cezar Ivănescu
lângă același Dragoș, pe Ion Gheorghe lângă...Țociu
și Palade, treabă-i asta? E creditat etic Țărnea, că-i
talentuos; Nichita Stănescu, nu, n-are talent și-i con-
tinuu blamat pentru Roșu vertical.
Radu Cosașu, drag mie ca „extremist de centru” (cen-
trul său, desigur), ironiza „omul și sindromul”. Mulți
au sindomul Călinescu. Domnul Ghiță de la Craiova
le are pe toate: sindromul Călinescu, dar și sindro-
mul literaturii române per total. Hasdeu? Pentru habi-
litatul prof. univ., Hasdeu , autor al sintagmei „națio-
nalism creator”, e doar autor de proză porno. A tolera
așa ceva într-o universitate și a nu reacționa e incon-
știență. Numai că se excelează în a tolera ce nu-i de
tolerat.
Un sindrom de tratat are și domnul Florian ( și-i tole-
răm intoleranța), fiul marxistologului Radu Florian.
Domnul Florian nu-l iartă ciclic pe Gyr, care a stat
închis cam jumătate din viața de om matur. A avut
parte doar de înfrângeri pentru credința sa și s-a ru-
gat Cărții: „Tu fii triumf/ Smulge-mă, Carte, morții și
durerii”. Nu i se iartă faptul că a colaborat la „Glasul
Patriei”, revistă de propagandă destinată exilului, co-
mandată de PCR. Gyr, în opinia mea, rămâne cel mai
talentat poet al închisorilor. Și el, nu altcineva, a
înființat Teatrul Evreiesc Barașeum.
În vremi normale, Anton Golopenția (nelegionar) fă-
cea schimburi de scrisori cu Traian Herseni și cu
Ernest Bernea (legionari); tot Anton Golopenția reco-
manda lucrarea lui P. P. Panaitescu (legionar), Inter-
pretări istorice. Dialogul nu era blocat de o convin-
gere de extremă dreapta. Să nu uităm că Mihail Sebas-
tian a publicat în „Cuvântul” lui Nae Ionescu până în
ultimul număr al revistei, interzisă de Carol II.
E cam de multișor poveste, nu? Acum, confrații îm-
părțiți pe baricade luptă pe viața și pe moartea ce-
lorlalți. Cei mai duri hunteri țintesc proza ampren-
tată național. Uite că nemții nu-și denigrează Heimat-
literatur. Noi, da. Rebreanu și Preda sunt mereu ținte
predilecte. Parantetic spus, mi-a fost dat să aud, pe
un canal, că personajul cel mai cunoscut din Preda
este Ion. De Rebreanu! Mă mir că mă mai mir. Rebrea-
nu e pe ducă din manuale, în favoarea lui Băjenaru
cu Cișmigiu & Comp. Pentru clasele V-VIII, reco-
mandat e Florin Bican, autorul volumului Cântice
Mârlănești, mici „povești cu rimă și fără tâlc”. Or, mâr-
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- Pentru prost, rușinea-i un moft.
- Sensul vieții îl ține treaz pe omul adevărat.
- Dumnezeu a fost, este și va fi, nu o închipuire, ci
o permanență vie.
- Clica n-a știut ce-i frica.
- Iubirea îți închide ochii și-ți deschide sufletul.
- Și-n efemer e un mister.
- Oricât ar fi de infatuată și orice ar face nulitatea
nu-și schimbă identitatea.
- Să mori epigon de serviciu – ăsta, da sacrificiu.
- Egalitarism biruitor = stângism demolator.
- Feriți-vă de transgenderism. Apucăturile fascis-
mului și socialismului.
- Ne-a rămas să ne unim doar întru creștinism.
- Nu-i păcat a nu ierta ce nu-i de iertat!
- Adevărații vegetarieni nu îmbătrânesc, ei se ofilesc.
- Politichia – e mână-n mână cu hoția.
- În dictatură, „democrația” nu poate fi decât dură.
- Și-n democrații găsiți proști invincibili.
- Nu te-n hăita cu cel mândru de prostia sa.
- Cine-n Dumnezeu crede – nimic nu pierde.
- Pentru țările mici – diplomația globală – adevă-
rată păcăleală.
- Pentru minciună, Adevărul e o crimă.
- Cum să știi, dacă nu te implici?
- Prefer un tip ocult în locul unui incult.
- Opriri dese – cheia marilor insuccese!
- Azi, l u m e a b u n ă e tot mai inaccesibilă, și
peste măsură de scumpă.
- Muguri viguroși apar pe tulpini cu rădăcini adânci.

aibă secția sa de traducere și promovare a literaturii
noastre în străinătate. Că ICR știm cum și pe cine
promovează.
Herta Müller a fost nobelizată pentru că a trântit ușa
literaturii române. Când i-amurit mama, Virgil Ierunca
n-a putut veni în România. Nici n-a știut că a murit.
Poșta i-a returnat mandatul cu mențiunea decedată.
N-a trântit ușa culturii române. Și nu s-a sfiit să afir-
me că Iorga e „un Erasmus al Balcanilor”. În Creangă,
Ierunca a văzut un Hesiod. Steinhardt l-a comparat
pe Caragiale cu Rabelais; pentru el, Luceafărul era
„Faustul românesc”. Iată că un evreu poate fi cel mai
bun român, iar un român get-beget poate fi anti-
român, după cum bate vântul.
Oare Aura Christi sau Radu Ulmeanu nu pot primi
premiul unei luni a anului, în valoare de aproximativ
300 de milioane lei vechi? Oare Lucia Negoiță nu poate
aspira la un premiu la Ipotești? Nici Șerban Codrin
Denk sau Virgil Diaconu? Un nesupus nu ajunge sus.
Trăim vremi antibeletriste, cum le-a numit C. Stere,
absent din manuale. Nu se mai poartă atitudinea mo-
rală? Cam da. Cum am mai spus, e mai ușor să-i
scuipi pe înaintași, supunându-te blestematei corecti-
tudini politice, ca să salți tu deasupra. Ideologia asta
neomarxistă ne duce spre irațional, spre absurd, dar e
suficient s-o iei în brațe și poți să ajungi la vârful
ierarhiei literare.
Cei care, în urmă cu 30 de ani, vedeau în sertar spațiul
libertății de gândire și nu îngenuncheau la auzul
discursului ceaușist, sunt amenințați acum de ceea ce
se cheamă political correctness. Cancel Culture e și mai
aspră, dacă Shakespeare a devenit rasist antisemit, Ro-
meo și Julieta psihopați, iar preoții criminali. De la
Christian Schenk știu că nici Lorelay nu se simte mai
bine. Și, cum de departe se vede mai bine, Eugen D.
Popin, redactorul șefal revistei „Alternanțe”, îmi scrie:
„Dragă Magda, de ce vor cioclii să-l înmormânteze pe
Eminescu lunar? Că eu nu am auzit Niciun Cioclu
Teuton să vrea să-i înmormânteze pe Goethe, ori pe
Schiller ori pe Thomas Mann.” Cauza: firfirici, steluțe și
petlițe aurite, credepoetulEvanescențelor.
Ce se poate face contra barbariei?, se întreba în
„Bucovina literară” (1-2-3, 2022) Matei Vișniec,
referindu-se la altfel de barbarie: a războiului de la
hotarele noastre prescurtate de barbari. Soluția e
dată: Să avem curajul întrebării și al răspunsului.



profunde, când printr-o limpiditate de cristal a
verbalității, când printr-o misterioasă ocultare a
expresiei poetice.

Timpul-limită, timpul-prag de trecere, tim-
pul-răscruce, timpul-portal sunt doar câteva sub-
teme care marchează grav poemele volumului azi-
noapte, pământul a țipat la mine. Timpul istoric
are aceeași valență distructivă dintotdeauna, am-
plificată acum de un coroziv sentiment de spaimă
care „s-a întins ca rugina” pentru a contamina și
consuma lacom umanitatea. Acestui „timp în de-
rivă” (vezi volumul omonim publicat de Rodica
Braga la Ideea Europeană în 2018), „vreme a trăirii
în tăceri otrăvite” de cuvintele înghețate în neros-
tire, confiscat de maladie și globalizare, stăpânit de
„haosul/ suveran feroce” (o primăvară capricioa-
să) , „timp egal cu sine” care naște doar gol (netul-
burata trecere a zilelor) , i se opune „timpul de
cristal”, propovăduit de fiul iubitor, marcat de spe-
ranță și „puterea vindecătoare/ a sinelui/ ce nu și-a
pierdut busola” (spaima acestui ev) . Cele două ca-
tegorii temporale, opuse valoric și ființial, sunt gu-
vernate de tot atâtea tipuri de alteritate: un „tu”
singular și unic, mizând pe speranță și victoria bi-
nelui, respectiv lumea, monstruos miriapod, captiv
în rășina propriilor emanații ideologice toxice, au-
todevorându-se zadarnic pentru a se elibera. Aces-
te două tipuri de alteritate se vor armoniza, totuși,
când eul poetic va depăși limitele impuse de rațiu-
ne între forme și esențe, unind hermetic ceea ce se
află înăuntru cu ceea ce se află în afara ei: ființa
poetei devine picătura de ploaie și de sânge, „lacri-
ma zbicită”, „orizontul îndoielii”, „hohotul vostru
de râs” și „zvonul tăcerii”, „sclipătul de stea”, „du-
rerea acută”, pentru ca, în final, să anunțe marea
unitate: „eu sunt voi” (eu sunt picătura de ploaie) .
Având în vedere că identificarea cu realitatea coti-
diană produce multă durere, dorul de „lumea de
demult” a copilăriei revine firesc și constant, în
ciuda evanescenței imaginii sale, cu arome îmbie-
toare de azimă proaspăt scoasă din cuptor (mă
doare ceru-ncenușat) .

Spre deosebire de liniaritatea istoriei, timpul
cosmic se înnoiește ciclic, renăscându-se fraged din
marele timp eonic, odată cu fiecare An Nou, prin
speranță și gânduri pozitive. De aceea, poeta Rodica

LILIANA DANCIU

Rodica Braga: cunoaștere și ontologie
în ultimele poeme

„tăcerea, acest diamant,
tăind sticla aburită/ a zicerilor de prisos”

(tăcerea, acest diamant)

Azi-noapte, pământul a țipat la mine (Editura
Limes, 2022) este volumul care reunește ultimele
poeme al poetei Rodica Braga. De o sonoritate in-
tensă, titlul înveșmântează în expresia-i fonetică și
semantică un mesaj definitiv de un tragism absolut:
avem conștiința consumării unei acțiuni absolute
într-un trecut ireversibil, de unde sentimentul im-
placabilului. Acest timp când pământul (din noi și/
sau de sub picioarele noastre!?) „țipă” la noi, agre-
siv și nestăpânit, nu poate fi decât un timp al de-
contului ultim. Aceste poeme grave și senine deo-
potrivă, tratează eternele și inepuizabilele teme
filosofice care au frământat dintotdeauna mintea și
sufletul poeților și filosofilor: timpul, iubirea, moar-
tea („murirea”, în accepțiunea Rodicăi Braga), ra-
portul identitate/ alteritate, feminin/ masculin, te-
ma feminității, destinul creatoarei și rolul artei sale
în lume. Sub aspect tematic și gnoseologic, volumul
se dovedește o totalitate în sine, (re)unind medita-
țiile și gândurile poetei prezente în tomurile ante-
rioare, intertextualitatea regăsindu-se firesc ca o
nevoie acută de pătrundere deplină a sensurilor



o religiozitate personală specifică individului „ieșit
din rând”, înălțată „în templul vieții”, adresată ace-
lor elemente hotărâtoare și esențiale în economia
existenței (durerea, frica, bucuria sfioasă, norul,
ploaia), menite să vindece mintea rănită și „să ne
scormonească din somnul/ ființei/ și să ne predea,
cu totul,/ treziei conștiinței” (mă rog cu ardoare) .
Există și un prezent al rugăciunii eșuate, al prăbu-
șirii neputincioase în mijlocul cioburilor produse
de spargerea dramatică a cuvintelor, casante și goa-
le, de limita de porțelan a dinților, urmată de senti-
mentul copleșitor al abandonului și singurătății în
tenebrele întunericului interior (azi, suflul tău,
Doamne) . Cu erudiția unui cititor pasionat de isto-
ria religiilor, poeta articulează pe fundament psih-
analitic mituri și simboluri diverse (din budism,
creștinism, mitologie românească, vedică etc.) , în
scopul conturării unor imagini poetice cu substrat
metafizic. De exemplu, în cazul artei poetice într-
un cântec de jale și amar, Rodica Braga adoptă o
dublă ipostază sacră: cea mesianică a unui Salvator
actual, oferindu-și cântecul amar drept „o nouă
otravă”, îmbiat, de această dată, de omenire „cu pa-
harul ei gol”; cea profetică a celui care strigă, de
această dată, în pustiul lumii contemporane, con-
glomerat de oameni singuri, speriați și spoliați, dar
nu pentru a fi auzit de aceștia, ci de divinitate.

Timpul nocturn și imaginea nopții facilitează
meditația pe tema raportului dialectic lumină/ în-
tuneric, respectiv înțelepciune/ ignoranță, deschi-
zând o dublă perspectivă: exoterică, prin acea întu-
necime înaltă a cerului nocturn, luminat misterios
de lună și stele, respectiv ezoterică, provocată de „întu-
necimea adâncă”, camuflată de lumina selenară, care
se insinuează în suflet, provocând neliniște (nopți
cu lună plină). Se profilează o poetică ambivalentă a
luminii și întunericului, a vieții (văzută ca energie
debordantă și mereu împrospătată, dar și „murire”
în timp și prin timp) și a morții. Imaginile poetice
reprezentând timpul-prag al crepusculului sunt
create pe baza unor comparații inedite între o
reprezentare vizuală și o senzație gustativă intensă,
permutând caracteristicile abstractului cu cele ale
concretului: „întunericul mușcă din lumină/ ca
dintr-un măr zemos/ scăpat din mâinile zilei”
(întunericul mușcă din lumină ) .

Braga întâmpină recunoscătoare un „an de răscru-
ce”, a cărui lumină nouă are menirea de a înmi-
resma clipa prezentului, necesară pentru a uita „întu-
necatele clipe” ale trecutului (cu o lumină invoaltă).
Momentul nașterii, evocat într-o poezie din
volumul Șoaptele toamnei (Sibiu, Editura Imago,
2021), este considerat a fi apărut „la răscrucea
timpului/ într-un iunie luminos” sub semnul lunii
pline și a soarelui. Nașterea și moartea reprezintă
câte o bifurcație exemplară în continuumul spațiu-
timp, generând planuri existențiale și tot atâtea
lumi posibile într-un multivers de posibilități. Nou
și vechi se topesc în timpul-prag al Anului Nou,
lumina și întunericul se întâlnesc în încleștarea
eonică de dincolo de granițele acestui univers, în
„sufletul noastru/ subțiat de angoase prelungite”
(Ibidem) .

Într-un poem cu ecouri de basm, timpul mi-
tic al copilăriei coincide cu primele imersiuni în
tăcerea propriului adânc mineral, unde eul se
descoperă în calitate de femeie-piatră, străbătută
de curenții acvatici ai feminității creatoare (foarte
mult, de demult. . .) . Amintirea casei părintești și a
copilului ce-a fost sunt valorificate în construcții
poetice amprentate de ludic și melancolie duioasă,
cum e imaginea copilei, la picioarele căreia se ros-
togolește o castană coaptă, iar în poală stă cu visele
ei necoapte (asemeni florii vesperale) . Vârsta de aur
și casa părintească sunt amprentate spiritual de „o
liniște de început de lume”, în care tăcerile se nu-
anțează în felurite izomorfisme cu valoare senti-
mentală unică: tăcerile de după furtună, tăcerile
amiezilor toride, tăcerile din serile cu lună plină
(și-acum m-ajung din urmă) . Primul sărut, prima
întâlnire aparțin propriului timp mitic, dublu
sacralizat: în primul rând, prin eternizare și plasa-
re în acel illo tempore al nașterii cuplului („ți-aduci
aminte cum/ într-o seară/ demult”), în al doilea
rând, prin rememorare lirică în doi și „punere în
scenă” cu efect direct în regăsirea ființei originare.

Motivul rugăciunii străbate ultimele poeme
ale Rodicăi Braga, nu pentru a evidenția o anumită
formă de religiozitate, ci ca modalitate expresivă de con-
strucție stilistică a comparației: primul sărut „cutre-
murat/ ca o rugăciune” (ți-aduci aminte cum) . Pe
de altă parte, rugăciunea are loc în conformitate cu



melele poeme ale Rodicăi Braga, asemeni ultimelor
volume semnate Constanța Buzea, transpare dure-
ros regretul „netrăitelor”, anticipate în volumul Poe-
me în mi bemol (Limes, 2021) prin sintagma „nenăs-
cutele visări”. În plus, din grupajul poematic azi-
noapte, pământul a țipat la mine, rzbate ideea că nu
doar „netrăitele” dor, ci și „nezicerile”, mai exact
„toate zicerile/ înghețate în mine”, grămădite într-
un ceaslov sigilat cu sfințenie în interior până când
moartea le va distruge prin uitare (mă dor toate
zicerile) .

Nașterea, viața și moartea, durerea și bucuria
de a fi, anotimpurile, anului și omului, marele și
micul timp sunt teme majore revenind obsesiv în
interogații retorice cu substrat metafizic. În această
etapă de creație, viața însăși devine o boală care
rănește ființa de-a lungul unor stări conflictuale
permanente care marchează existența umană, în
timp ce moartea, „ultima rană”, are menirea de a re-
da trupului „puritatea dintâi” oferită la naștere
(trup curat și sidefiu) . În plus, detectăm o puternică
angoasă, epurată metafizic prin introspecție lucidă,
legată de maladia care împiedică uneori accesul
conștiinței în odăile trupului și, implicit, alienează
eul de propria-i esență identitară. După o rătăcire
inconștientă într-„un timp fără de timp”, în non-
locuri din afara interiorității, eul se surprinde reve-
nit, dar cu un cumplit sentiment de „hiatuis total în
existența ta” și al unei treptate și inevitabile destră-
mări a ființei din planul imediatului (odăi înstrăi-
nate de absența) . Revenirea în încăperile interiori-
tății nu aduce liniște, impresia invadării unui spațiu
străin și neprimitor, ca și cum locuința eului ar vrea
să-și alunge locatarul cât mai curând. Interioritatea
sensibilizată de boală și de poezie devine un întreg,
o unitate temporal-spațială rotundă, închisă în jurul
ființei, cufundată în tăcere și cântec, unde, asemeni
unui cocon, se des-, pre- și re-face neîncetat în sub-
tile procese alchimice. Eul poetic „pipăie” cu înfio-
rare și curiozitate teritoriul inefabil al sufletului,
descoperind că „în miezul de granit al ființei/ nu
are loc/ nici timp”, iar emoționalul nu este apanajul
ființei nemuritoare (când totul în jur) .

Sentimentul înstrăinării, provocat de teamă
și îndoială, revine obsedant și maladiv în raport cu
identitatea, dar și cu alteritatea, chiar dacă eul poetic

Prin această poetică bivalentă a luminii, în
care vizualul și auditivul se îngemănează într-o
simfonie de culoare și sunete, razele lunii învăluie
misteric pământul și-i mângâie protectoare toate
durerile: „lacrima de cuarț a lunii,/ picurată lent/
pe negrul pământului,/ cu sunet prelungit/ de cris-
tal pur” (lacrima de cuarț a lunii) . Trupul devine
un instrument delicat care vibrează și se trans-
formă sub atingerea luminii, dar și „cuib de întu-
neric”, lacom să-i consume căldura (cu degete deli-
cate) . Lumina purificatoare a albului zăpezii este
invocată ca într-o rugăciune cu ecouri din Fran-
çois Villon pentru a purifica omenirea de falsitate
și ipocrizie (cu sunet mângâios de tulnic) . Limba-
jul metaforic transformă zăpada într-o pasăre pură
căzută sacrificial pe trupul negrului pământ, cu
țipăt imens estompat în nenumăratele steluțe vătu-
ite de alb, doar pentru a-l îndemna la somn cald și
vis vegetal de primăvară. Zăpada, cu albul ei sacri-
ficial și țipătul amuțit în cădere blândă, devine
amintire, „uitată și îngropată”, în pântecul germi-
nant al negrului pământ, mereu însetat și nepăsă-
tor în visu-i creator (pasărea zăpezii a tulburat noap-
tea). Ne aflăm adesea pe tărâmul alegoriei, al dublului
înțeles, al ambiguității: pe de o parte, iarna cu albul
nupțial al zăpezii-mireasă, pe de alta, moartea cu
ieșirea din lumina materială și cufundarea în
eterna lumină pură (acalmie în tot și în toate) .

De cele mai multe ori, anotimpurile își pierd
calitatea de obiect exterior al contemplației, deve-
nind pure stări interioare, astfel încât drama vege-
tală și drama umană se suprapun până la identi-
ficare totală: „o toamnă ca un prag/ își arde în mi-
ne/ ultimele vreascuri uscate” (o toamnă ca un
prag) . Timpul-prag dintre anotimpuri – toamna,
ca punte spre neîndurătoarea și purificatoarea iar-
nă, primăvara, timp auroral al exploziei de viață și
energiee, preferate acum în detrimentul verii, con-
siderată explozie vitalistă, dar și cumpănă spre un
timp al declinului – facilitează meditații pe tema
condiției umane (străvezia scamă de lumină) .
Toamna pare acel timp când „se face târziu” în
viața fiecăruia, generând un dor de tot și de toate
câte ar fi putut să fie trăite, dor care doare la fel de
tare ca inutilitatea venirii unei „primăveri întâr-
ziate” (în dimineața asta de primăvară) . Din ulti-



chează subiectiv anumite perioade ale existenței
noastre, se profilează în inefabil o stare de grație,
suspendată în afara timpului și spațiului, numită de
Rodica Braga „starea de poezie”. În această „stare”
demiurgică, poeta se identifică cu poezia, care nu
izvorăște din conștiință și nu este act de voință, ci
țesătură magică, ivită prin imitarea gestului cosmo-
gonic al Demiurgului mitologiei populare româ-
nești care „urzește” lumea cu ajutorul ariciului1 . În
fața neantului alb al colii de hârtie, poeta stă „des-
puiată de orice gând” (despărțirea ne aparține pen-
tru a evidenția subtilitatea semantică a termenu-
lui), tot așa cum sufletul stă „des-pielițat” înaintea
divinității la Judecată. Doar cufundată în „sta-rea
de poezie” și eliberată de roadele raționalității limi-
tate, poeta va putea „măsura în minte/ distanța care
mă desparte de poem” (despuiată de orice gând) .
Jocurile lexico-semantice și analogiile crează un
efect expresiv marcă înregistrată Rodica Braga:
albul anihilant al colii de hârtie este unul și același
univers al nimicului ca orice spasțiu deșertic; de aceea,
poeta îmbrățișează ca model exemplar cactusul,
supraviețuitorul suprem în mediul ostil al pusti-
ului, și alege abandonul total în brațele înaltului,
simultan cu replierea în interioritate, în căutarea
frumosului risipit, pentru a-l concentra într-o în-
florire supremă.

Uneori, poemul înflorește inutil în mijlocul
lumii nepăsătoare, consumată în pântecul nesățios
al molimei, de unde sentimentul acut al necesității
unei purificări apocaliptice. Esența poetică rămâne
însă inexprimabilă, locuind mai degrabă în „tăce-
rea dintr-un poem” decât în cuvintele foșnitoare și
înșelătoare, poetul fiind singurul care are darul de
a-i auzi „strigătul mut” (în tăcerea dintr-un poem) .
Tributar propriei condiții, omul nu numai că nu
are darul de a auzi tăcerea sublimă a poemului, dar
nu are nici darul de a-și vedea „ființa secretă”, lă-
sându-se acaparat și fascinat de „gândurile/ emo-
țiile și clocotul lumii/ exterioare” (uneori, reușești
să ții) . În structura complexă a sufletului uman, Eul
parcurge o călătorie inițiatică spre centrul ființei,
Sinele, pe care-l atinge doar dacă reușește să obțină
o egală detașare de spectacolul deșertăciunii lumii
și de imaginea propriei interiorități dionisiac sfâși-
ate în scop gnoseologic: „să-ți despici sufletul/ cum

feminin trăiește atât în interior, cât și în lume,
experiența centrului. În dublul proces al autocon-
templării (în dimineața aceasta lividă) și autocu-
noașterii esențiale, Eu devine Tu, iar ființa, pornită
în căutarea altui orizont, nu se mai identifică cu
propriul centru (în mijlocul lumii) . În timpul-
portal dintre lumi, în plin proces de metamor-
fozare ființială (vezi simbolismul perlei și coco-
nului), eul poetic feminin experimentează senti-
mentul totalității prin armonizarea contrariilor,
dar și pe cel al ambiguității și al iluzoriului, câtă
vreme discursul poetic oscilează între o aparentă
certitudine – marcată sintactic prin coordonarea
copulativă a polilor dihotomiei („eu sunt totul și
nimic”) – și o nedumerire sceptică – evidentă în
raportul lor sintactic disjunctiv („sunt totul sau ni-
mic?”). La granița dintre vis și trezie – alt moment
esențial de sublimă răscruce –, în spatele pleoa-
pelor închise, eul poetic experimentează procesul
întrupării gândurilor în cuvinte, simultan cu sen-
zațiile dureroase ale vieții și dulci ale morții, înlăn-
țuite misterios într-un nou și promițător „acasă”
(gânduri întrerupte) .

În altă ordine de idei, poeta Rodica Braga
creează antiteze calitative între anumite segmente
de temporalitate: atunci, aflat sub semnul miticului
„demult”, timp al strălucirii și al bucuriei spontane,
se opune unui acum, marcat de durere și „golire”;
timpul copilăriei se diferențiază de „vremea dobân-
dită”; durata dureroasă a realității nu e totuna cu
„visul nelumesc [care – n.m.] / mă bântuie” (aud
diamantinul soarelui) ; „vremea când visam/ că-s
strop de lună/ albăstruie” (era demult) e sensibil
diferită de prezentul indicat de „orologiul dereglat
al pământului”, incapabil să mai măsoare corect
anotimpurile (în umeda noapte zdrențuită) . Deși
viața și moartea sunt primite împreună la naștere,
viața e timp, pe când „moartea, la răstimp/ se ara-
tă” (în cartea sfântă) , o scurtă și totală „cuminecă-
tură cu veșnicia” (m-am întrebat dacă moartea) . În
alunecarea-i leneșă, imperceptibilă, dar ireversibi-
lă, spre viitor, vicleanul șarpe-timp consumă în
pântecul său nesățios clipele prezentului, pe care
rapid le transformă în trecut (clipa trecută, înghiți-
tă în burta) .

Dincolo de opoziția sacru/ profan, care mar-



ai decoji o rodie,/ cu răbdare, cu buzele și gura/
(.. .)/ să-i simți carnea mustind/ de trăirile fierbinți,
ca și de/ durerile atroce/ (.. .)/ să simți cât de greu/
se desprind toate acestea/ de esența ființei tale vii/
și să privești în liniște/ spectacolul fructului
despicat/ ca pe un tablou (...)” (să-ți despici sufletul) .
Poeta operează, lucidă și detașată, în carnea pro-
priului suflet, contemplându-l de la înălțimea înțe-
lepciunii date de durere și proximitatea inefa-bilă a
morții. Din nou, alegerea verbelor e interesantă: „a
despica” trimite la acțiunea ritualică de curățare a
boabelor de pe spicul de grâu în vederea măcinării
lor, anticipând iminenta măcinare metafizică în
marea moară cosmică; rodia e fructul vieții și al
fertilității femine, sugerând, asemeni grâului, rodi-
rea și metamorfoza continuă.

În poemele volumului azi-noapte, pământul
a țipat la mine, Rodica Braga privește moartea cu
seninătate și curaj, direct în față, o „pândește-n
încordare” pentru a-i percepe pașii înăbușiți în
păsla timpului și în țesătura firavă a trupului. Tim-
pul și-a epuizat minciunile, iar boala a facilitat
întâlnirea cu adevărata ființă, prețioasă și tăcută,
cea etern prezentă de acum în „starea de poezie”.
Substratul gnoseologic al poemelor conturează o
profundă și autentică poetică a ontologicului: pen-
tru fiecare bate acea clipă, când, în cel mai banal și
personal mod, constatăm totalitatea existenței și
armonia deplină a contrariilor.
Atunci începem eternitatea!

1 . Vezi Andrei Oișteanu, Motive și semnificații , ito-
simbolice în cultura tradițională românească,
București, Editura Minerva, 1989, p. 267.

MEMENTO

Astazi, 20 august 2022, o alta zi, a treia du-
pă decesul Rodicăi. Mă uit la ceas, văd că, este ora
1 :00, și hotărăsc să mă culc, ca după o zi în care au
fost multe lucruri ce trebuiau făcute ca pregătire a
inmormantarii. Plec de la biroul meu, nu înainte
de a mai reciti emoționantul anunț, scris de către
Mircea Bitu, unul dintre bunii noștri prieteni, la
aflarea părăsirii acestei lumi de către soția mea, pe
care l-a publicat în ziarul pe care îl conduce. Îl re-
produc: "Plecarea dintre noi a scriitoarei și poetei
Rodica Braga lasă cultura sibiană fără unul din pi-
lonii ei de rezistență și profunzime. A fost o femeie
frumoasă, inteligentă și sociabilă. De o distincție
inconfundabilă, un intelectual adevărat care, ani de
zile, ne-a bucurat și înseninat cu scrierile sale una-
nim apreciate". După oboseala de peste zi, adorm
repede. Mă trezesc în jurul orei 7, dintr-un vis ex-
trem de ciudat. Se făcea că ședeam pe o bancă sau
un trunchi de copac, având la dreapta mea un băr-
bat, destul de tânăr, puțin mai înalt decât mine, pe
care nu-l cunoșteam, dar îl simțeam ca apropiat.
Priveam amândoi la piața centrală a unui oraș, pia-
ța având pe margini diferite clădiri, printre care
șerpuiau diferite străzi. Nu cunoșteam locurile, mă
miram doar că imaginea era miniaturală, fără a fi
artificială, ci reală. Urmăream puținii trecători,
bărbați și femei. Nu-mi dădeam seama dacă mini-
aturalul era datorat eventual distanței dintre noi și
peisaj ori era într-adevăr real. Doar cei doi privi-
tori aveau statura adevărată. La un moment dat,
am observat întrând în imaginea pe care o obser-
vam, o femeie - și o vedeam foarte clar, a cărei
îmbrăcăminte, bluza și fusta erau familiare. Fiind
dintre cele purtate de soția mea când ieșea în oraș,
am exclamat: "Uite-o pe Rodica!". "Da, mi-a răs-
puns bărbatul de alături, a avut o misiune cam de
prea multă durată pe Pământ. Acum s-a întors". -

Mircea Braga



De la marginea cerului
bea sânge luna!
„Precum în cer aşa şi
pe pământ”.
Pe cer, linişte, pace,
victorie!
„Precum în cer aşa şi
pe pământ”.

Frida Kahlo

Un copil a căzut din braţe
şi s-a spart în ţăndări!
Mama lui le-a adunat,
le-a pus la loc
şi l-a întocmit ca înainte,
apoi a suflat peste el duh cald
şi l-a făcut mai frumos
de cum a fost.
Acest tablou colindă lumea!

S-o ascultăm

Ca o maşină de scris,
cu puţin înainte de moarte,
inima bate către cer
un mesaj care nu va mai ajunge.
Cine să-l ducă, dacă toţi dorm
şi îşi desăvârşesc astfel
uitarea şi frica?
Cine să-l ducă, dacă nimeni
nu mai ştie unde e cerul?
Dar ea nu se opreşte, bate
ca şi cum ar bate pentru sine,
miraculoasă, puternică
şi însângerată de dragoste.

MARCEL MUREȘEANU

Altcineva

Numai pentru clipa
despărţirii sufletului de trup am fost făcuţi să trăim,
numai pentru momentul acela
al răpirii copilului pe care
l-am crescut la sânul nostru,
la el am fost biciuiţi să ajungem!
Un rugmi s-a aprins sub tălpi,
o şuviţă albă de fum s-a aşezat
în pletele negre ale ultimei zile,
încărunţindu-le.
N-am fost lăsaţi să spunem
niciun cuvânt, dar n-a fost vorba
de moarte!
Nu ea ne-a pregătit pentru tăiere,
nu ea ne-a tăiat,
smulgând sufletul din noi
şi dându-i alt nume!

Nicio împotrivire

Se bat norii între ei,
fumegă cerul!
„Precum în cer aşa şi
pe pământ”.
Ninge cu castori albi,
cerul sclipeşte ca lacrima…
„Precum în cer aşa şi
pe pământ”.



vizavi de precedenta apariţie editorială - date fiind con-
sistenţa acesteia, dar şi demonstrând consecvenţa
preocupării de a (se) comunica –, evoluţia IrineiMagierka
de la statutul de „om care scrie”, la acela de scriitor.
Având drept principale calităţi originalitatea, sensi-
bilitatea, inventivitatea şi, peste toate, bucuria de a
scrie, ce ajunge, ca un ecou prelung şi binemeritat, să
genereze altora bucuria de a citi. Îmi exprimam certi-
tudinea că următoarea ei carte va demonstra, într-o şi
mai mare măsură, afirmaţiile de mai sus. Pentru că
autoarea s-a în/scris pe un drum fără de întoarcere şi,
mai ales, mereu ascendent. Nu din orgoliul carate-
ristic prezicătorilor mă bucur să constat că am avut
dreptate, ci pentru că, într-o lume şi o vreme de invo-
luţii, este o reală plăcere să vezi şi evoluţie. Consem-
nabilă în cartea proaspăt tipărită de Irina Magierka
tot la Editura Siono. Notând, mai întâi de toate, că
este un volum bilingv, în română şi germană (tradu-
cerea – Andreea Boran). Această carte se defineşte
începând cu o mărturisire a poetei – «Când neuronii
iau forma fluturilor, inima îţi e ocean de iubire şi pă-
şeşti nestingherit şi mereu desculţ pe nori, viaţa ta se
scrie în. . .Poveşti altfel», continuând cu un citat din
consideraţiile editorului – Em Sava – «Irina Magierka
propune lirica unui ludic matur, poeme scrise pe nisip şi
veşminte din prafde stele», dar, mai ales, subliniind că,
indubitabil, volumul se aşază sub semnul motto-ului,
un citat din Rilke  :   «Ich kreise um Gott, um den ural-
ten Turm,/ und ich kreise jahrtausendelang  ;/ und ich
weiB noch nicht  : bin ich ein Falke, ein Sturm,/ oder ein
groBer Gesang» - «În jurul Preaînaltului, străvechiului
turn,/ tot zbor fără-ncetare  ;/ şi încă tot nu ştiu ce sunt  :
un şoim, furtună,/ sau un cântec mare». Volumul con-
stituie, de fapt, o succesiune de –poveşti-cânturi cu
diferite abordări şi dimensiuni spaţiale/filosofice/
temporale, ce se însumează într- un cântec mare!

Aminteam, printre calităţile poetei, originali-
tatea şi inventivitatea. Datorită acestora, textele nu pot
fi considerate nici poezie în proză, nici proză poetică  :
aşa cum un prestigios autor ieşean a inventat poesio-
lalia ( care, defineam eu, „traduce”  într-o limbă pro-
prie - însă accesibilă oricărui cunoscător, rafinat şi
erudit - experienţe pe care le poate avea oricine),
scriitoarea formată la Iaşi inventează ceea ce aş numi
povestea-poezie, ce constă în texte remarcabil de
lungi (cel de final, de exemplu, are 10 pagini), înlăun-

DORIAN OBREJA

IrinaMagierka – „Poveşti altfel/Geschichten anders”

Autoarea care constituie subiectul rândurilor ce
urmează a debutat exact în urmă cu două decenii, cu
volumul „Ecoul nerostitei rugăciuni”, apoi a făcut o
pauză apreciabilă (în principal, cred, pentru a se dedi-
ca în totalitate dificilei şi consumptivei profesii de ma-
gistrat); a revenit, în 2020, într-o antologie a Editurii
„Siono”, cu povestirea „Savoare de cireşe amare”, iar în
2021, la aceeaşi editură, i-a apărut un nou volum de
poeme – „Trăiri”.

Pentru Irina Magierka, toate drumurile au dus
către şi au plecat de la Iaşi – nu doar pentru că aici a
urmat cursurile liceului şi universităţii, ci şi pentru că
aici s-a îndrăgostit de limba şi literatura română, dato-
rită unui excelent profesor şi poet, a debutat graţie altui
cunoscut poet, iar despre al doilea şi al treilea volum
care îi aparţin a scris/scrie, iată un alt poet din acelaşi
oraş. Unde a ajuns cartea din Germania (acolo s-a sta-
bilit, de un timp, autoarea), – în Germania urmând a
se întoarce cronica; şi poate nu este o coincidenţă că
toate trei localităţile – Iaşul, Munchenul şi cea în care
locuieşte Irina Magierka sunt situate cam pe acelaşi
meridian...Revenind la Iaşi, afirm că nu se putea ca –
în perioadele liceului şi a facultăţii, petrecute în oraşul
de pe şapte coline - mireasma teilor, statuile Copoului,
atmosfera – culturală, la propriu şi la figurat, să nu-şi
pună amprenta pe cea care învăţa pentru a fi în slujba
zeiţei Themis (deci pentru a aplica legea), dar, în secret
şi în adâncul sufletului, ea sigur avea drept muză
tutelară pe Euterpe, visând în versuri! În fine, notam,



trul cărora sunt cuprinse, ca în nişte sfere transpa-
rente, trăirile autoarei.

Nu mi-am propus nici a...re-povesti, nici a “tra-
duce” poemele, ci, pur şi simplu, a îmbia potenţialii
cititori către ele, cu temeinice argumente, constituite
din citarea a doar celui mai edificator text.

„(şi am întâlnit un poet)”:

Iubesc poezia
Nu citind,
Scriind.
Aveam nevoie să vorbesc frumos.
În limbajul obişnuit,
Cuvintele sunt, din când în când,
Fugărite,
Pripite,
Zbenguite...
Şi nu mă regăseam.
Aveam atâtea să-ţi povestesc,
Să-ţi descriu cum florile cresc,
Cum cerul se cutremură în zare
Iar noaptea topeşte în stele răcoare.
Dar cum să o fac?
Am început să scriu.
Ce-i drept, totul părea hazliu.
Eu nu aveam pretenţii de poet,
Scrisul devenise în timp desuet.

Dar inima?
Inima călătorea.
Aşa cum îmi doream,
Aşa cum îţi dorea.

Mi-am imaginat
Timpuri,
Poveşti,
Anotimpuri,
Şi iubiri în caleşti.
Şi-apoi,
Am întâlnit un poet.
Era fascinant să-ţi vorbească

În versuri,
Să accepţi că există minuni
Chiar şi în mizerabila zi de luni...

Nici nu-mi trebuia să vorbesc.
Era suficient să ascult şi să cresc.
Nesperat,
Am devenit Zeiţă,
Muză,
Bizarerie,
Tandreţe
şi trufie.
Au fost miraje
Când nu-mi mai încăpeam în piele...

Dar poezia are farmecul ei real.
Te face să vezi în banal – ideal.
Te aduce cu picioarele pe pământ
Deşi gândul zgribuleşte
Într-o pală de vânt.
Iar eu o iubesc
şi, când am inspiraţie şi un vârfde condei,
Te poftesc la vorbă.
Numai să vrei...

Cu certitudine, Irina Magierka este ajunsă la
vârsta maturităţii depline în plan liric, ceea ce se con-
stată în toată substanţa volumului  „Poveşti altfel/
Geschichten anders” şi se va vedea, fac iarăşi o pre-
dicţie cu şanse maxime de împlinire, ţinând cont de
argumente, şi în următoarea carte. De notat este fap-
tul că, de acum, şi cititorii de limbă germană vor pu-
tea descoperi o poetă înzestrată şi originală...



mult mai apropriat de-al nostru decât mă așteptasem.
Pe faleza abruptă scria cu litere uriașe de var ”Viva
Tito!,” și nu doar într-un singur loc, ci-n vreo zece. De
cum am întors capul, am descoperit mesaje asemănă-
toare și pe malul românesc, doar că la noi scria ”Moar-
te lui Tito!” Și mi-a mai rămas parcă înfiptă în creier o
altă inscripție de-a noastră, și mai impunătoare, înce-
pând cu un șirag de vorbe frumos aliniate prețuind
până la cer, ba și dincolo, Primul Plan Cincinal. Baza
textului o forma anul 1951, și fiecare cifră era atât de
înaltă, încât ocupau împreună sfertul de jos al
panoului. Efectul total era grandios.

Cât preț pot pune totuși pe amintirile acestea, atât
de vii, încât mi le pot readuce și acum în fața ochilor?
Aveam doar șapte ani! Probabil, cifrele anului nu erau
chiar așa de înalte, pentru că, de-abia acum realizez,
deasupra lor se lăbărța printre altele și cuvântul CANAL,
scris în majuscule roșii (aș fi vrut să pot spune că erau
sângerii, dar nu erau). Și este la fel de posibil ca ultima
inscripție să nici nu fi fost la Orșova, ci într-un alt loc
asemănător prin care trecusem tot așa pe fugă în acea
zi. Erau o puzderie prin țară și ce-am eu acum scrijelit
pe creier este un fotomontaj.

N-am uitat niciodată aceste inscripții dintr-un
singur motiv: observasem îndeaproape, pentru prima
dată în scurta mea viață, coexistența a două opinii dia-
metral opuse. La un capăt se găsea Furia Proletară, o
entitate de neoprit după cum mi se explicase (ca să
învăț să-mi țin gura, mai ales la școală, am aflat mai
târziu). De neoprit, mi se repetase, și totuși nu fusese în
stare să șteargă de pe fața pământului o nimica toată,
două cuvinte dușmănoase.

Adevărul era, de fapt, la mintea copiilor. Dacă
cineva striga ”Viva Tito!” pe malul românesc, ajungea
la canal. Dincolo, putea să strige, putea să și cânte ”Viva
Tito,” dacă de-asta-i ardea, trecătorii l-ar fi aplaudat,
niciunul nu s-ar fi înghesuit să-l denunțe.

Nu mi-am dat seama atunci, dar nimerisem în
singurul loc din România acelor ani unde un copil pu-
tea să ajungă de capul lui la o astfel de concluzie. N-a
fost un proces instantaneu, din contră, totul s-a crista-
lizat treptat-treptat până a ajuns o obsesie, călăuzindu-
mi fiecare pas în anii care au urmat. Puterea comu-
nismului avea hotare și existau locuri unde se putea
scăpa de ea. Permanent. Bineînțeles, pentru a reuși,
trebuia să-ți spargi capul încercând soluții.

NICHOLAS JORDAN

ZIUA PLECĂRII

Pe vremea când inscripția din fotografie strălucea
proaspăt așternută-n soare, gratiile solide de la ferestre
păreau să-i garanteze pentru vecie autenticitatea
mesajului. Cum se și vede, clădirea, undeva lângă Or-
șova, aproape de Dunăre, încă există, dar și ea a intrat
într-o stare de continuă scorojire. Acum 69 de ani, o
întrezărisem din fugă, grăbit să prind alături de restul
familiei ultimul vaporaș de Ada Kaleh și, da, întreaga
construcție chiar strălucea de departe. Dacă fraza în
sine se conectase gratiilor și însemnase ceva pentru
mine chiar de-atunci, nu mai știu. Bineînțeles, mi-ar
plăcea să cred că le-am alăturat de la început.

Ce știu sigur este că, ajunși la bord, primul lucru
interesant pe care l-am văzut a fost malul sârbesc, cu



Și l-am tot spart…
Cu-aproape 70 de ani mai târziu, copilăria îmi

rămăsese de mult timp în oglinda retrovizoare -ceva
la care mă gândeam arareori, pentru că, pe șleau, o
preferam uitată. Și, cum se întâmplă adeseori în via-
ță, îmi spărgeam iarăși capul cu probleme (figurativ,
de data aceasta), mai exact, complexitățile neaștep-
tate ale noului secol: clima din Florida, care de câțiva
ani, o luase razna. Mai erau și alegerile de la toamnă
care se vor termina cu scandal, ba chiar și-un feno-
men nou și care m-a luat total prin surpriză, marea
prietenie româno-americană. N-aveam cum să nu
încerc o comparație de probă cu cealaltă la-fel-de-
mare prietenie familiară mie, cea precedentă, o com-
parație pe care înainte o evitasem. Mai bine nu-
ncercam.

Mă așteptam să văd o diferență ca între noapte
și zi, să nu pot găsi un termen de comparație. Nici
gând. Văd, dar nu știu ce văd. Ar fi trebuit să m-
aștept totuși, n-am spus chiar eu puțin mai sus că
secolul XXI este foarte complex?

În ceea ce mă privește pe mine, pe mine per-
sonal (și, cu siguranță, nu vreau și nici nu pot să
vorbesc pentru alții), prietenia româno-americană,
pe lângă complexitate, are și structura unui ghețar
plutitor: există o idee vagă cam pe unde îl va duce
curentul, deși nu se știe deloc cât va dura până ajun-
ge la destinație. E posibil ca acolo să fie bine, deși
deriva îl poate înscrie și într-un cerc fără sfârșit, fără
ca cineva să simtă măcar o zguduitură. La fel, este
știut de toți că porțiunea scufundată este cu mult
mai masivă decât ce se vede la suprafață, dar lipsa
oricărei transparențe până și-acolo sus, te face să te
întrebi dacă la ce te uiți este cu-adevărat gheață, ori
cu totul altceva.

Eu îmi aleg cu grijă vorbele, chiar și în încerca-
rea aceasta de a da o formă, hai să zicem, literară a
felului în care îmi vărs necazul. Am descoperit că, și
în America, moștenirea cu care am plecat din Ro-
mânia, cine sunt eu, cine îmi sunt părinții, ba chiar,
și cel mai important până la urmă, cine îmi sunt bu-
nicii, a căpătat un aspect total separat de cele câteva
decenii de când am devenit cetățean american. Sta-
tele Unite (spre deosebire de Germania, de exemplu)
permit cetățenia dublă, în cazul meu română și
americană. Este o poveste lungă. Nu-și are rostul aici.

Dar, în numele prieteniei româno-americane și a impor-
tanței strategice mereu crescânde pe care țara mea de
naștere o are pe flancul estic al NATO, drepturile
mele de cetățean american (cele de cetățean român
nici nu intră în discuție aici) au fost călcate în
picioare.

Încerc să folosesc un ton împăciuitor, lipsit de
înverșunare, am adăugat chiar o mică infuzie de
umor tonic pe alocuri ca să nu plictisesc personalul
Ambasadei Statelor Unite la București cu aceleași
plângeri pe care le-au mai auzit înainte de la mine.
Până la un punct însă.

Nu cred că e nevoie să mai subliniez cât de se-
rios sunt în acest moment. Dacă nici acum nu se va
produce o reacție, îmi pare rău, nu-mi rămâne decât
lanțul gros cu lacăt pe care l-am cumpărat de la
Home Depot (am nimerit și preț redus) și atașarea de
grilajul de fier al Ambasadei de la Washington. Ajung
și eu atașat român la Washington, DC. Cine s-ar fi
gândit?



certă valoare artistică. Vârsta limită a poeților incluși
aici este 46 de ani (B. Fundoianu, Ioan Bran și Augustin
Pop), unii, în scurta lor viață scriind la circumstanțele
epocii trăite, cu nume afirmate și sclipiri de geniu, ade-
vărate nădejdi literare, alții, la fel de sensibili și inspirați,
cu spiritul într-o continuă căutare cu miză ontologică,
dar mai necunoscuți, neajungând să-și dea întreaga
măsură a posibilităților creatoare, neîmpăcați cu reali-
tatea neîndurătoare ce și-a pus amprenta asupra vieții
lor, pe care această carte, iată, îi face nemuritori prin
creațiile rămase zălog timpului. Moartea lor, atât de
timpurie, înainte de a-și da măsura talentului, este o
reală pierdere pentru literatura română, chiar dacă
unora nu li s-a dedicat nici măcar o jumătate de pagină
în istoriile literare. Evoluțiile lor ar fi avut alte traiectorii
și i-ar fi așezat pe o altă treaptă în ierarhia scrisul româ-
nesc, deși ierarhizarea este, după mine, un act banal și
riscant.

Cum era și firesc, volumul se deschide cu Emi-
nescu, cel care a viețuit doar 39 de ani, dar „în el se în-
tâlnesc și se oglindesc ca-ntr-un Eden al contemplării,
toți poeții români”, motiv pentru care, în fața operelor
lui trebuie să ne dublăm solemnitatea cu decență și
admirație, reculegându-ne cu pioșenie și făcând o
sinceră reverență simbolică când îl citim și îi pomenim
numele. Gândiți-vă cu cât s-ar fi îmbogățit cultura
română dacă toate cele 27 de piese de teatru proiectate,
unele aproape terminate, altele doar schițate, ar fi putut
împodobi literatura noastră; el, vorba autorilor, „a ținut
de frig și de foame” sufletelor românilor în vremurile
cele mai grele, fiind „legătura noastră cu Dumnezeu”.
El „este cel ce întremează, vindecă și împlinește prin
iluminare, prin însoțire, cuvântul nostru poetic”, căci,
zic Dumitru Cerna și Aurel Podaru, „poezia este, de
fapt, pseudonimul rugăciunii”. Rezonanțe eminesciene
vibrează în poezia multor poeți de seamă care au
urmat după el, dar stau în sala de așteptare a aducerii
aminte, fiindcă stările umane se pot exprima prin mai
multe voci în spațiu uriaș al gândirii. Din opera sa, cei
doi au selectat 11 poeme (cele mai multe): „Rugăciune”,
„Odă (în metru clasic)”, „Răsai asupra mea…”, „Glossă”,
„Cu mâne zilele-ți adaogi…”, „Dintre sute de catarge”,
„Să fie sara-n asfințit”, „La steaua”, „Trecut-au anii…”,
„Mai am un singur dor” și „Stelele-n cer”; la fel s-a
procedat și cu ceilalți poeți.

Criteriul folosit de Dumitru Cerna și Aurel Poda-

ICU CRĂCIUN

Poeți cu destine frânte prea devreme

Dicționarul-antologie „Pasărea cu clonț de rubin.
Poezia clipei” (apărut la Editura Casa Cărții de Știință,
Cluj-Napoca, 2022, 533 pagini) are ca autori pe Du-
mitru Cerna și Aurel Podaru și este una din cele mai
tulburătoare cărți de acest gen apărute până în prezent.
De ce spun asta? Fiindcă volumul acesta cuprinde pre-
zentarea vieții și operelor a 63 de poeți români care au
trecut la cele veșnice la vârste premature, fiecare cu
destinul său tragic, emblematic, iar opera lor a rămas
suspendată de către nerăbdătoarea și neiertătoarea
Doamnă cu Coasa, simbolul Morții, sau cum meta-
foric a numit-o Nicolae Labiș „pasărea cu colț de ru-
bin”, înainte de a-și da duhul. Autorii au selectat și câte-
va din scrierile lor, la acestea adăugându-le referințe
critice pentru a ne oferi o imagine sugestivă asupra
creației acestor destine crude și nefericite, dar cu o
matrice stilistică unică. Unii dintre ei, spirite medita-
tive cu reflecții grave asupra condiției umane, conștiin-
țe dramatice în necurmata luptă cu sine, mai mult sau
mai puțin nonconformiști, au rămas aproape necu-
noscuți, fiindcă n-au apucat să se afirme, deși poemele
publicate au demonstrat că au vocație lirică, având
încă multe de oferit literaturii române, îmbogățind și
modificând registrul liricii noastre, realul în ipostazele
sale mitizante sau demitizante, cu un nou și autentic
timbru. Alții, cum este de pildă Vasile Cârlova, se bu-
cură de aprecieri critice favorabile, elogioase, rămâ-
nând pentru posteritate doar cu 5 poezii, e drept de



scris pe hârtie. […] … în orice clipă a vieții mele,
inclusiv când eu eram de-acum celebru, un scriitor de
primă mărime în literatura română, părerea lui Petru
Aruștei despre mine conta mai mult decât a întregii
omeniri”. Sau ceea ce a scris Constantin Noica despre
Daniel T. Suciu, mort în urma unui accident de circu-
lație la 20 de ani: „S-a stins din viață, prin întâmplarea
oarbă și câteodată sălbatic de crudă, un tânăr care
făgăduia totul în cultura mare a zilei românești de mâi-
ne. Pierdusem un Labiș în poezie. Acum vom spune,
citind numai paginile de față, am pierdut în Daniel T.
Suciu un Pârvan posibil, un Eliade, sau pe cineva care
ar fi fost, în orice specialitate, de formatul lor.// Nimic
nu sună banal în scrisul lui Suciu (între 18 și 21 ani), iar
câteva notații – toate remarcabile pentru vârsta lui –
sunt în ele însele uimitor de reușite și de bine scrise.
Dacă ne gândim întâi la Pârvan, este pentru că tânărul
acesta vibrase el însuși în chip deosebit, cum se va
vedea, în întâlnirea cu scrisul marelui și atât de alesului
pe plan etic cărturar, iar de aceea deschidem lucrarea sa
(întreagă alcătuită din notații inedite) prin comentariile
sale la „Scrisorile” lui Seneca. Cum însă orice mare om
de cultură sfârșește prin a fi un autodidact, îndemnăm
pe cititorii tineri să vadă, în partea finală a notițelor cu
numai ce știa Daniel Suciu la cei 20 de ani ai săi, dar și
ce se pregătea sistematic să întreprindă”. Iată încă un
motiv pentru care consider că tomul acesta poate fi
folosit și ca instrument de lucru mai cu seamă la clasele
de liceeni. În același timp, el poate fi socotit și un act de
cinstire și de recunoștință morală față de moștenirea
literară lăsată, mai mult sau mai puțin conturată în
geografia noastră lirică.

Dacă vreți să vă vindecați de însingurare, melan-
colie sau tristețe, vă îndemn să citiți din acest dicționar-
antologie măcar câte un autor pe zi și vă asigur că veți
găsi în el balsamul potrivit pentru sufletul dumneavoastră.

Să mai spunem, în încheiere, că acest op apare cu
sprijinul financiar oferit de S. C. MEGATITAN S. R. L.
din Beclean, jud. Bistrița-Năsăud (manager IOAN
BĂLAN), de omul de afaceri CRISTIAN RETEGAN,
din Cluj-Napoca, și de dr. VASILE COCOI, medic
stomatolog din Beclean, cărora autorii volumului de
față le aduc cele mai calde mulțumiri și profundă
recunoștință.

ru este cel cronologic, mulți stingându-se la vârstă
fragedă, sub 30 de ani, iar fragmente din opera lor au
fost cunoscute postum: Vasile Cârlova - 22, Alexandru
Hrisoverghi – 26, Ion Catina – 23, Alexandru Sihleanu –
23, Iulia Hasdeu – 19, Ștefan Petică – 27, D. Iacobescu –
20, Oreste – 27, Ioan I. Ciorănescu – 21, IonMoldoveanu
– 26, Magda Isanos – 28, Nicolae Labiș - 21, Corneliu
Popel – 28, Daniela Caurea – 26, Liviu Șanta – 22, Daniel
T. Suciu – 20, Anta Raluca Buzinschi – 19, Francisc Doda
– 26, Alexandru Mălin Tacu – 17, Ronald Gasparic – 21,
Cosmin Oancea – 18, Ioana Viviana Michiu – 18, alții,
peste aceste vârste, cu toții, creatori precoce, inconfun-
dabili, spirite meditative, cultivate, rafinate, deseori su-
perioare epocii lor, putând și ei ocupa un loc sigur și
demn în panteonul liricii noastre, dacă ar fi trăit mai
mult. La urma urmelor, să ne aducem aminte că poezia
bună nu are vârstă. Totuși, oare cum ar fi arătat poezia
românească, dacă ei, dar și ceilalți: Traian Demetrescu
(mort la 42 de ani), Șt. O. Iosif (38), Panait Cerna (32), B.
Fundoianu (46), Petru Aruștei (45), Virgil Mazilescu (42),
Marius Robescu (42), Daniel Turcea (34), Augustin Pop
(46), Aurel Dumitrașcu (35), Cristian Popescu (36), Iustin
Panța (37) și mulți, mulți alții ar fi ajuns la senectute?
Bolile incurabile (tuberculoză, leucemie), vremuri mai
puțin favorabile pentru poezie, regimul aspru al închi-
sorilor, execuții, ucideri, cruzimi, sinucideri, accidente,
invalidități, catastrofe naturale (cutremurele), în timpul
unei intervenții chirurgicale, septicemie sau pur și
simplu dați dispăruți i-au făcut să se despartă prea
repede de lumea aceasta efemeră, plină de nedreptăți și
angoase.

Incontestabil, autorii acestui masiv volum au par-
curs cu minuție și pasiune nu numai scrierile celor puși
aici, ținând cont și de valoarea estetică și talentul
fiecăruia, ci și ceea ce s-a scris despre ei de către marile
condeie ale literaturii române, prezentate, bineînțeles,
in brevis. Cuvintele lui Cezar Ivănescu despre unul din
marii nedreptățiți ai sorții, Petru Aruștei, mă urmăresc
și acum: „A murit Petru Aruștei, pictorul și poetul ge-
nial, incomparabil, mai luminat decât toți moldavii din
generația noastră, mai filosof decât toți colegii noștri
ajunși profesori universitari de filozofie, mai poet decât
noi toți, ajunși literați de carieră, pictor cutremurător,
unic în ultimele patru decenii de pictură românească,
pătruns de gândul adânc, metafizic, unduind de tra-
gism până la ultimul punct invizibil pe care mâna sa l-a



Neștiuți în credință,
ne-mpăcați în iubire,

piatră vie
lângă piatră vie!

Sub cupola cerească
vom dura infinit
Altarul Iubirii!

Mai toamnă ca nicicând

E toamnă-n păduri,
în priviri
și în suflet

– mai toamnă
ca nicicând
pe Pământ!

E toamnă
în gânduri,
în doruri,
în lume
și-n multele inimi
plângând!

E-o toamnă desculță,
frunzărită-n cuvinte,
ruginindu-ne zile,
și vieți,
și destin!

E-o toamnă-ngenuncheată
în timp
și-n paradoxuri,
în calendare oarbe
și-n ceasuri ruginind!

Și parc-ar vrea să strige
să ne oprim
o clipă,
să-și regăsească seva

– al rugăciunii cânt!

ADRIANA WEIMER

În dialog cu tine, Doamne!

În dialog cu tine, Doamne,
Cuvântul
e șoaptă Iubirii.

În brațele tale, Doamne,
pot prinde aripi
de heruvim,

pot înălța gând
Trecerii celei Mari,

pot nesfârși
Clipa
cea repede curgătoare,

pot mrmura
izvor
Vieții care va veni,

pot răsări
din Lumina
ce se naște din Tine, Doamne!

Anul din afara timpului

de Înviere, 2020
Trăim cu toții
Anul
din afara Timpului!



Eumor încet

Eu mor încet,

cum vara
înspre toamnă,
cu fiecare frunză
desprinsă de ram.

Eu mor încet,

cummuntele-n
cutremur,
cu fiecare piatră
rostogolită-n van.

Eu mor încet,

cummarea
în furtună
cu fiecare val
spărgându-se
de stâncă,
răscolindu-se-n mal.

Eu mor încet,

cum soarele-n apus,
cu fiecare rază
topită în ocean.

Eu mor încet!

Va fi iar primăvară?
Va fi iar stânca zveltă?
Va fi iar mare calmă?
Va fi iar senină dimineața?

Eu mor încet!

Biserici de lumină

În anii sabatici
trecuți,
petrecuți,
timpul
a însemnat viață,

pulsațiile destinului
au devenit
bătăile inimilor noastre,

îngerii s-au trezit
să ne apere
sub aripile lor albe.

În lumina vitraliilor
sufletele
au devenit
biserici de lumină,

iubirea
a avut greutatea
unei clipe de viață
trăită frumos
în Lumină.

Noaptea Pleiadelor

E noaptea Pleiadelor,
a stelelor
cu Lună plină
în Vărsător

și stelele
cad în lumină
pe cerul senin
al nopții de august

și cuvintele
ard în Lumină
pe cerul înstelat
al sufletului

până spre
dimineața de-Apoi



speră în extratereşti, în O.Z.N.-urile acestora, pentru a
pleca pe o altă planetă. Disperarea, acută, este, în alt
loc (tablou descriptiv expresionist), pervertită în sinu-
ciderea colectivă, asistată... contabiliceşte dar ofertantă
prin câteva istorioare explicite: un ins se va sinucide
din cauza subalternilor care i-au subminat scaunul;
altul – din cauza sărăciei; în fine, un om – ca Hristu,
înainte, a fost trădat în amor... Sunt note tragice dar
tratate umoristic, şarjat, chiar, relativ previzibil.

Lipsa de respect a oamenilor e frapantă şi în fa-
ţa morţii. Cât despre iertare şi lipsă de înţelepciune –
de parcurs cazul bătrânului dascăl, vizitat, care nu e
iertat de un fost elev nici după atâta amar de vreme.
Tabloul pre-apocaliptic mai cuprinde: un „alchimist”
– vraci, de fapt, ce prepară leacuri ca elixir al tinereţii,
apoi un orator ce pledează pentru anarhie şi libertate
absolută (mostre ale violenţei groteşti: o fetiţă e viola-
tă, public, unul fură un televizor, la vedere). Iată con-
secinţele (ostentativ „arbitrate”, dar, mai degrabă, înre-
gistrate de Hristu, însoţit de „păcătoasa” convertită).

Prozatorul Gheorghe Filip va sumariza relele
societăţii: banul, invidia, răutatea. Păcate cam
didacticist „afirmate”, iar invocaţia către Manole şi
Ana e uşor evazivă. La fel – imaginea unui călăreţ în
armură. Un vestitor, un simbol, un... apostol???

Pagini în contrapunct cu „meditaţiile” (din alt
roman al lui Gheorghe Filip) unui poet modest, con-
vertit în „apostolul (cel puţin sceptic) al unei apoca-
lipse amânate...

După aceste popasuri, ca limburi danteşti, sal-
varea (sau schimarea, ad libitum) va consta, sugerat,
de scriitor, în naşterea unui copil. Care, probabil, prin
Cuvânt, va perpetua... lecţia ori drama adamică (şi a
Evei), dincolo de tripla „determinare”: Adam, Noe,
Christ. Menită a alia (sau contopi) idealismul cu pă-
catul originar. O idee generoasă, epică: busola (orien-
tarea) e în Noi. Care credem – ne permite scriitorul
Gheorghe Filip: nu are nevoie de schimbare ci de salvare.

ȘTEFAN VIDA MARINESCU

Hristu şi schimbarea Lumii

Printr-o judecată (de Apoi!?), epică, sinonimă
unei lecţii de morală (de viaţă, în fond), în două părţi
(şi în capitole) egale, scriitorul Gheorghe Filip, pe un
ton relativ-interogativ dar într-o tensiune diminuată
faţă de celelalte romane ale sale, ne oferă proza „Cum
să schimbi lumea” (Ed. Hoffman, 2022). Ironic şi auto-
ironic, dominator satiric şi moralist, naratorul este
Hristu, un alter-ego de extract mitico-religios, dascăl-
suplinitor, cu prima viaţă risipită în anturaje bahice şi
pe la dame de consumaţie. Descrise, ca atare, cu aplomb şi
auto-persiflant.

Dar revelaţia e aproape. După ce asistă la moar-
tea părinţilor, Hristu va eşua în relaţia cu Iulia, colegă
şi profă atractivă dar frivolă, el, din lipsă de spirit
practic, domestic. Dar şi din alte cauze.

În paralel,Mădălina (o altă dublură mitico-reli-
gioasă), cu limbaj frust şi varii experienţe semi-erotice,
derizorii, va trece printr-o traumă, aproape maritală,
când naşa Rita îl va seduce pe Gelu, viitorul soţ, îna-
intea nunţii.

Subit şi derutant psihologic, cei doi, în cuplu, vor
traversa „deşertul” pentru a schimba, prin Cuvânt (?),
lumea. Miză dramatică şi miez al cărţii. El, Hristu,
cere suport religios. Dar lumea e greu de convertit, de
adus pe calea cea bună. Acum încep, filmic, a se derula,
secvenţial, scene de dinaintea... apocalipsei. Speach-ul
său, ca avant-propos, va fi iluzoriu, neconvingător.
Fără de... intenţie (?).

Astfel: un preot invocă ploaia, inutil, iar enoriaşii



STICLA CREPUSCULARĂ

,,Luați și beți,
acesta e sângele meu!”
,,Luați și scrieți,
aceasta e cerneala
din palmele pironite
de condeie și pene,
iar când vă scurgeți de cuvinte
ca niște sinucigași,
când vă cuprinde infarctul realității
chemați moartea
să vă facă transfuzie din sângele ei negru
și continuați să scrieți
încă un vers
ce s-ar putea întoarce, cândva, în lume,
precum Lazăr!”

Umblu pe trei cărări
ale memoriei mele,
de parcă aș avea alzheimer
sau poate-am băut prea mult.
Diogene, în butoiul stelar,
după ce-a căutat zadarnic, cu lampa, un om,
a găsit, prieteni, doar câinii,
însă, pe mine, înrăiți, maidanezii mă latră, prin

șanțuri.
Și-mi scot carnetul
și-mi mai notez un vers!
Și lumea mă-njură:
,,Mor oameni mari, doctori, ingineri
și el n-are nici pe dracu’!
A băut tot:
casă, masa, femeie, copii!
Și-n lipsa lor
își mai notează câte un vers!”

,,Mai are doar o sticlă cu vin
ce-i ține tovărășie,
îi ține frăție,
îi ține de soție…
Și frunzele galbene cad peste el,
și îl bușește sângele
și banca pe care doarme
e plină de microbi,

PAUL SÂRBU

MÂNDRIE

Ca un tren care face naveta
între moarte şi viaţă -
speranţa!
Am putea merge amândoi,
fără să ne-ntâlnim
pe şinele paralele
şi am putea să ne vărsăm sângele,
de durere,
pe linia ferată,
de disperare
că nu ne-ntâlnim.
Avem nervi
de statui
ce zâmbesc
simulând
viaţa
şi indiferenţa
unul faţă de altul.

*

Un opaiţ,
un pumn de făină
singurătatea
şi nemurirea! .. .



Poate că am alzheimer sau poate-am băut
prea mult,

nu-mi mai găsesc drumul!
Aș vrea să-mi sun prietenii pe care nu-I mai am
ori pe Dumnezeu, ori pe Dracu’!
Dar nu-mi mai găsesc telefonul! Poate că l-am

băut,
și-așa, uitat, nu m-a mai apelat nimeni, de-un

veac!
Și-mi mai notez un vers!

Pe cărările încâlcite ale memoriei mele
nu mai există indicatoare de circulație,
nici borne de orientare prin păduri,
mușchii copacilor au dispărut dinspre miază-

noapte,
mușuroaiele de cârtiță s-au surpat,
nici Steaua Polară
nu mai arată Nordul!
Pierdut de lume, scot carnetul
și-mi mai notez un vers!

Eu m-am închinat ție
ca la un chip cioplit,
carafă crepusculară,
te-am urmat precum Steaua Câinelui
urmează plosca de aur a lunii,
până și Dumnezeu ajunsese, pentru mine,
o sticlă cu ,,cerneală”,
la care mă rugam!
Și mi-am notat mereu câte un vers
prin fiecare cârciumă și birt!

Dar tu, licoare fatală,
memoria mi-ai eclipsat-o,
ficatul mi l-ai împietrit,
mintea mi-ai încețoșat-o-
și mi-ai adus amurgul!

Vampirii alcoolului au mușcat din mine
precum vârcolacii, din lună,
și eclipsa nu s-a mai sfârșit!

Și nimeni n-ar putea să supraviețuiască
stingerii
tuturor amintirilor!

cine se mai așează pe ea?!
Or să-l alunge și din parc, așa cum l-au izgonit

din gară!...
Și-și mai notează câte un vers!”

,,Lovi-i-ar brânca de boschetari!
Sunt plini de boli,
poți să te și infectezi,
de treci pe lângă ei!
De s-ar curăța pământul de ei!
Și-și mai notează câte un vers!”

,,N-are o lețcaie, procletul!
Cere bani
și-i bea-
zice că el poate trăi fără pâine,
dar fără ,,cerneală”, nu!
că, doar vinul și moartea,
îi mai ațâță inspirația!”
Și-și mai notează un vers!

Luna,
altădată- Cana Galileei
care se umplea mereu și mereu,
cu ,,vinul” iubirii ei,
ajunsă acum,
o crizantemă albă pe cerul toamnei
oglindită-ntr-o baltă, pe uliță:
i-am dăruit-o ei!
Dar a călcat-o-n picioare, plină de mânie,
ocărându-mă și numindu-mă ,,bețiv și

nemernic ratat!”
Podul cu scânduri albastre-întunecate
dintre mine și privirea ei
s-a rupt,
și am rămas izolat
ca-ntr-un mormânt,
doar cu o sticlă de vin!
Și mi-am notat un vers!

Un nou scurt-circuit și
siguranța s-a ars
în noaptea existenței,
îi mai leg încă o liță,
mai sorb un pahar
și-mi mai notez un vers!



Aghiazma așteptărilor aureolate.
Aveți ascendența asfințirii asupra apusului.
Aveți – atestat – arcul atemporalității,
Altarul asprei agonii. Arhetipurile amărăciunii.
Apostolatul. Asceza Aiudului. Arca. Araratul.
Aveți albatroșii albi ai apelor-albastrelor!
Agapia, Athosul, algebra alterității,
Aveți alegerea alteței acviline.
Aveți asigurată admiterea-n Academia
Academiilor...
Ați aflat alchimia alegoriilor, algoritmul arealului alpin,
Auspiciile armoniei, ametistul angelicelor alge.
Adevărul alduitei azime. Azi. Aici.
Acum ascultați!
Amuțind, ascultați atent alăutele astrelor!
Atotputernicia Atotțiitorului.

Burnițează.
Brumele Brumarului blestemă.
Boncăluiesc buruienile. Bocesc bălăriile.
Bordeluri. Bizarerii. Bulimie. Buluceală. Bâlbe.
Blasfemii. Baștani bastarzi. Biștari. Bufonerii.
Bogătași burtoși, blazați, bârfesc.
Blufează, bombănind blegos.
Bubuie bagdadia birtului beizadelei
Belzebut Bifrons.
Bașbuzucii bancheri, benchetuind,
Brevetează balele bestialității,
Bagatelizează bravura Bogdanilor.
Beție bărbătoasă, bunăstarea bicepșilor:
Bani, borte, baliverne, borte, bani...
Bani-bolovani burdușesc bietele, bolnavele,
Buzunare bancare bipolare –
Bolgii bolânde. Bitum bolborosind.
Berbeci buhăiți, băițuim barăcile brutelor,
Blindăm berăriile bacantelor bete,
Braconăm bicisnic broderiile brândușelor,
Borangicul busuiocului binemirositor.
Blocăm, bruscând, bucuriile barzilor.
Birocrați barbarizați, blurăm biserici, bastioane,
Bâjbâim, blamăm bunătatea bunicilor.
Bocanci bombați bătucesc binevestirile,
Boțesc batjocoritor bobocii bunăvoinței,
Bătătoresc brâiele brebeneilor.
Bătrânul Baci Bărbos (Boierul) bodogăne blând:
„Biruința burții, bre, biruința barierei!

MIHAELA MALEA-STROE

Alfabestiar

Ascundeți adânc armele ascuțite!
Arbaletele aroganței! Arcurile adversității!
Alaltăieri arcașul azururilor a anunțat:
„Atrocea Apocalipsă amânatu-s-a!”

Atotputernicul a acceptat armistițiul,
Amnistierea apostaților.

Ați adunat atâția ani anoști!
Aruncați alambicul autosuficienței!
Azvârliți arginții ademenirilor aerofage!
Alungați angoasele adjudecărilor avare,
Amăgirile afilierilor anodine, abrutizante.
Aveți agenda antinomiilor, atlasul anticelor
aritmii.. .
Aveți aducerile aminte ale anistoriei,
Aveți averile ancestrale (asumați-le! ) ,
Aveți agerimea aspirațiilor ardente,
Avangarda aezilor, alintul anemonelor,
Arhiva aluviunilor amețitoare.
Aveți aripile Anei Argeșului,
Artileria autonomului altruism.
Aveți alfabetul abisului,
Amfiteatrele astralei Andromeda,
Anticariatul aurăriilor, axiomele Arhanghelilor,
Aveți arhipelagul aristotelic, autostrada Arhimede,
Așezămintele Altamirei, adăposturile aurorelor,
Austeritatea autenticilor aristocrați,



Cadențele canibalismului cerebral.
Ceaslovului ciocli – cerșitorim cadavre-n carnaval.
Clonăm, confidențial, calendarele crivățului.
Citim, captivați, cotidianul „Chir Costea Chiorul”,
Contemplăm colateral cefele caraliilor Casimcăi.
Constelațiile crimei cresc convergent. Constituțional.
Claviatura cornulețelor cu ciocolată –
Calea căpătuielii cartoforilor căftăniți. Cacealma!

Copiii ceterași cunosc chihlimbarul credinței! Chivotul!
Crugul cugetului. Conștiința cărturarilor. Cuvântul cușer.

Cerește calibrat, contravenind căutărilor,
Cavalul cântă calm... „Cântarea Cântărilor”.

Debili, darwinizați, dispersați dincolo de draperii,
Dormitând, depănușămdezinvoltdimensiunidramatice:
Dragostea destramă dinlăuntrul, devoțiunea doare.
Defalcăm drumeaguri drastic drămuite, depresiuni.
Dezamăgiri difuze? Demente, delirante distopii!
Dezlănțuiri defuncte. Disconfort. Digresiuni.
Drone, drenaje. Dolari, dresaje. Datorii.
Destule disertații despre „democrații” dezlânate,
Deșertăciuni dosite-n distilerii damnate!
Destul divagăm deșănțat, destul desferecăm demoni
Depozitând diademe deasupra deziluziilor,
Dezarticulând, din doască-n doască,
Duioșia doinelor, dogoarea descântecelor Dochiei.
Destul destrămăm dantelăria datinilor,
Destul deconstruim, devorăm, dinamitânddiamante,
Demascând desuetudinea dragostei.
Destul dijmuim, digitalizând debusolați,
Dimiaduminicilor, desagadarurilor, diminețile domnițelor.
Destul dezavuăm Decalogul,
Denigrămdelicatețeadaliilor, dialecticadiacriticelor,
Distrugem dansul destoinicilor delfini!
Detonăm do-diezul dialogului, desfigurând
Decența diagonalei, degetarul discernământului.
Destul distanțăm disperate destine,
Decretând disfuncționalitatea drăgaicelor!
Destul defrișăm dumbrăvile demnității!
Destul despădurim dealurile dezmărginirii,
Desfrunzind desprinderile dedalice!

* fragment dinAlfabestiar, ed. Eikon, București 2020

Biruința botniței bicefale.
Bântuiți, bre, bursucilor, batăr bilunar,
bibliotecile!”
Blajină bucurie:
Bisturiele biotice, binecuvântatele –
Brazii, bâtlanii, brazdele.
Botoșăneanul Băncilă. Brâncuși. Beethoven.
Beduinii binelui.

Blazonul. Boboteaza. Botezul!

Căutăm consecvent cercuri concentrice,
Calamități controlabile, comedii, colocvii
colcăitoare,
Cazinouri, capricii, clovni, cosmetice călătorii.
Căutăm... celebritate calpă, confetti cenușii,
Crăiești creițari, contorsionate crengi,
Circ circumscris căderii, celule centripeto-
centrifuge,
Carantinări – ciudate cetacee! –
Chipuri corect cerate, carcase clăpăuge...
Consumăm conserve chimizate.
Cerberi cuțitari, clasificăm cazul Christului.
Ciuruim credințele. Castrăm, cinic, clopotele,
Cetluim cântecele Caloianului, crucea chindiilor.
Căpușăm cetinile cedrilor, ciuntim chiparoșii.
Căutăm constant curțile confortului costisitor,
Compania călduțelor compromisuri.
Cacofoniile consumerismului contemporan:
Confundăm cerul cu cecul, Centaurul cu
cent+aurul,
Cultura cu culturismul, calmul cu calmantul.
Creștinul cu cretinul, Cenușăreasa cu cenușa.
Copârșeu: confundăm Crăciunul cu... coca-cola,
Codrii Cosminului cu cisterna cifrelor contabile.
Contemporani confuziei, conferențiem,
Corodăm colinele clasicismului,
Contraindicăm cuminecătura, comuniunea,

colindele.
Cotcodăcim contraceptiv, condamnând catedralele.
Cucuvele cuvântătoare, calomniem clipitele chibzuinței.
Cârtițe chiaune, chibițăm concertele curcubeului

cărunt.
Catifelăm colții crevaselor-colivii, calvarul ciocârliilor.
Consolidăm contra-cronometru colbul carnal,



AIUREA-N TRAMVAI

Un elev din clasa a II-a călătoreşte
într-un vagon de clasa întâi.
Persoane de sex opus circulă în tramvaie

în sens invers.
Patru vaci merg într-un camion cu şase cai

putere.
Sârbi şi bulgari participă la lupte greco-romane.
Ţăranii vând în piaţă roşii verzi
În doi ani la I. U. G. am pierdut cinci ani

de viaţă.
– Orbilor, deschideţi ochii! , am strigat.
(Dar cu ochii deschişi, aceştia închid ochii

la cele ce văd.)

LA UN PROCES - DE CONŞTIINŢĂ

– Ei bine, aflaţi că nu e bine!
S-a considerat drept/ un nedrept raţionament,
şi dama este conştientă de inconştienţa sa
ca de continua discontinuitate a gândirii.
Deşi este o femeie uşoară, prezintă greutate –
peste 100 kg,
dar prin excelenţă este m-i-z-e-r-a-b-i-l-ă!
A avut şi noroc de ghinion.

Este clar că a fost un lucru neclar
la mijloc!

– Nu este aşa că aşa este?

RUPEM DIN GHIOCEI - DOAR ZĂPADA

Cald şi se topesc râurile a miere
Apa ne duce privirea la vale, la vale –

aproape de departe.

Pomii se umplu de lapte.
Îi cresc soarelui frunze pe cap
ca unui împărat roman.

Şi rupem din ghiocei doar zăpada,
şi ne spălăm pe cap,
da, ne spălăm pe cap cu lumină.

FLORENTIN SMARANDACHE

COLOCVIU DESPRE ARTĂ

Omul există mai mult ca interiorizare
a exteriorizării lui.
Al şaselea simţ îi este poezia.

Arta este o fiinţă în sine,
ea dă formă subiectivă obiectivului.
Nimic nu e perfect, nimic nu e absolut!

CURS DE LIMBA GERMANĂ

Profesorul de română vorbeşte în germană.
studenţii îl ascultă în turcă!
(el are o dicţie în contradicţie
cu ceilalţi)
Ochii lui albaştri sunt negri
de jale.
Este foarte deştept, a studiat mult,

aşa în prostie!
Propoziţiile fără punct
le-a pus la punct.
Studenta cea timidă i-a luat minţile
şi i le-a aşternut pe hârtie.
Profesorul este preşedinte la A.L.R. (Organi-

zaţia de Inventat Himere!)



sistem propriu de înțelegere a lumii care s-a perpetuat
de-a lungul timpului.

Imaginea lui Solomon, patronul „vrăjitorilor”,
a generat în folclorul românesc imaginea solomona-
rilor – magicieni culți, școliți, și a solomoniilor – ac-
tele magice realizate de vrăjitoare. Flavius Josephus
spune despre Solomon: „Acest rege admirabil a com-
pus cinci mii de imnuri și versuri, pe lângă trei mii
de parabole, începând de la isop până la cedru și
continuând cu animalele, cu păsările, cu peștii și cu
toate câte se târăsc pe pământ. Căci Dumnezeu îl
înzestrase cu darul de a pricepe firea și însușirile lor,
despre care a scris o carte; și se folosea de aceste cu-
noștințe spre a alcătui, pentru binele oamenilor, di-
ferite leacuri, printre care și acela care avea pute-rea
de a alunga demonii fără să îndrăznească să se în-
toarcă vreodată. Acest chip de a-i goni e încă foar-te
întrebuințat la cei din manualul meu. Am văzut ast-
fel pe un evreu, numit Eliazar, care în fața împă-
ratului Vespasian, a fiilor săi și a mai multor căpitani
și ostași, a vindecat pe mai mulți îndrăciți. Lega de
vasul celui îndrăcit un inel în care era vârâtă o rădă-
cină, de care se servea împăratul Solomon în acest
scop și, îndată ce simțea demonul, îl trântea la pă-
mânt pe bolnav și o rupea la fugă. Recita apoi ace-
leași cuvinte pe care le lăsase Solomon în scris și, în
numele acestui împărat, poruncea demonilor să nu
se mai întoarcă. Dar, pentru a arăta și mai bine efec-
tul vrăjilor sale, a umplut o cană și a poruncit demo-
nului s-o trântească la pământ, spre a dovedi prin
aceasta că a ieșit din cel îndrăcit, iar demonul se su-
pune. Am amintit această întâmplare pentru ca ni-
meni să nu se mai îndoiască de știința extraordinară
cu care Dumnezeu înzestrase în mod particular pe
împăratul Solomon” (cf. Antiquites judaique, în
Candrea, 1947)..

Gândirea și mentalitatea magice sunt întâlnite
la toate popoarele străvechi. Fiecare popor a dezvol-
tat propria metafizică, deși acestea se înrudesc și
pornesc din același trunchi primordial. Practicile
magice, credințele, imaginarul colectiv, ritualurile
specifice au configurat sisteme complexe de explica-
re a lumii, a naturii, a existenței umane. Mituri esen-
țiale, legende, basme s-au construit pentru fiecare
popor într-o spiritualitate proprie, o metafizică pro-
prie. Practicile magice legate de înmormântare, con-

ROSEMARIE HAINEȘ

METAFIZICA POPORULUI ROMÂN
SAU

EGREGORUL GETO-DACIC

Vom aborda metafizica românească, ca expli-
care a fenomenelor care nu pot fi percepute cu sim-
țurile noastre, care depășesc cadrul existenței obiș-
nuite, ca studiu al ființei umane ca ființă (Aristotel),
ca domeniu al suprasensibilului, dincolo de lumea
exterioară (Thomas d'Aquino). Metafizica ances-
trală este comună unui spațiu comun de supravie-
țuire ca civilizație pământeană dintr-un areal comun.

Metafizica românească își are sorgintea în cre-
dințe și practici străvechi, magice. Folclorul magic,
sistemul cultural al fiecărei populații au conservat
aceste credințe și practici, ca și ritualurile magice
care toate sunt o formă de comunicare umană sub
forma reprezentărilor mitico-magice. Aceste acte
aveau o valoare psihologică de sugestie și autosu-
gestie. Practicile, ritualurile care compuneau tabloul
magic-primitiv au cristalizat în sisteme culturale
caracteristice. Vorbim de un sistem chinezesc, unul
japonez, asiatic în general, un sistem european, un
sistem nordic, un sistem de sud – America de Sud.
Etnografia, antropologia, istoria religiilor studiază
culturi sacre și desacralizate ale grupelor de popu-
lații care au alcătuit în timpuri ancestrale un bazin
civilizațional comun.

Noi suntem interesați de metafizica ancestrală
a geto-dacilor din care, ulterior, s-a confirmat un



mântării, de a așeza în groapă obiectele de care mor-
tul ar putea avea nevoie, precum și vase cu mâncare
și băutură. Dacii aveau și obiceiul banchetului fune-
rar, cu spargerea rituală, deasupra mormântului, a
vaselor folosite.

Este interesant cum descrie Iordanes în „Getice”
activitatea lui Deceneu – Marele Preot, în societatea
dacică antică:
„Observând dispoziția lor de a-l asculta în toate și că
ei sunt din fire inteligenți, i-a instruit în aproape toate
ramurile filosofiei, căci el era în aceasta un maestru
priceput. El i-a învățat morala, dezbarându-i de mo-
ravurile lor cele barbare; I-a instruit în științele fizi-
cii, făcându-i să trăiască potrivit legilor naturii; i-a
învățat logica, făcându-i cu mintea superiori celor-
lalte popoare; arătându-le practica, i-a îndrumat să
petreacă în fapte bune; demonstrându-le teoria celor
douăsprezece semne ale zodiacului, le-a arătat mer-
sul planetelor și toate secretele astronomice și cum
crește și scade orbita lunii și cum globul de foc al
soarelui întrece măsura globului pământesc și le-a
expus sub ce numeși sub ce semne cele trei sute pa-
truzeci și șase de stele trec în drumul lor cel repede
de la răsărit și până la apus, spre a se apropia sau
îndepărta de polul ceresc. Vezi ce mare plăcere ca
niște oameni prea viteji să se îndeletnicească cu doc-
trinele filosofice când mai aveau puțin răgaz de răz-
boaie. Puteai să-l vezi pe unul cercetând poziția ce-
rului, pe altul proprietățile ierburilor și ale arbuști-
lor, pe acesta studiind creșterea și scăderea lunii, pe
celălalt observând eclipsele soarelui și, cum, prin
rotația cerului, soarele vrând să atingă regiunea
orientală este dus înapoi spre regiunea occidentală.”

Se poate trage concluzia că existau daci care
posedau și mânuiau un minimum de cunoștințe
științifice, bazate pe milenara experiență a poporu-
lui și pe propriile observații – și aceștia erau preoții
daci.

Chiar Platon vorbea despre ideea existentă la
daci de a trata, în același timp, și corpul bolnav și
psihicul, idee atribuită lui Zamolxis. Reiterăm prin-
cipiul de medicină sacerdotală dacică consemnat de
către Platon, în „Charmides”: „Zalmoxis, regale
nostru, care este și Zeu, spune că precum nu trebuie
să încercăm a vindeca ochii fără să fie vindecat întâi
capul fără trup, așa nu se poate să încercăm a vinde-

cepțiile despre viață și moarte, relația cu natura expri-
mă, de fapt, credința în supranatural.

Toate aceste credințe inițiatice, putem spune,
se regăsesc la români în folclor, etnografia putând să
ne furnizeze informații importante despre spiritua-
litatea noastră.

Se cuvine să ne amintim câteva elemente ale
spiritualității traco-dacice care s-au perpetuat de-a
lungul timpului și care se constituie în ceea ce putem
numi metafizica poporului român.

Despre daci trebuie să amintim riturile de
înmormântare, înhumație sau incinerație, însoțite
de anumite procesiuni. Știm că dacii credeau în ne-
murire. Incinerația corespunde poate unei noi con-
cepții despre nemurire și anume convingerea că nu-
mai sufletul imaterial e nemuritor și e bine să fie eli-
berat prin ardere din închisoarea trupească; cenușa
era pusă într-o urnă care era îngropată și mergea la
cer, spre aștri.

Dacii erau politeiști; Marele Preot era șeful
religiei dacice, care prezida organizarea preoțească
ce servea cultele diferiților zei, în sanctuarele dacice.
Preoții aveau preocupări astronomice și astrologice.

Două divinități de seamă ale dacilor erau Zamol-
xis și Gebeleizis. Zamolxis era un zeu al pământului,
al vegetației și al rodniciei (cf.Constantin Daicoviciu,
„Sarmisegetusa”). În credința geților, el împărțea
omenirii cele trebuincioase traiului; lui trebuia să i
se mulțumească pentru prosperitatea turmelor de
animale, pentru produsele pădurilor, pentru vânat și
pește. Lăcașul zeului era împărăția subpământeană.
Zamolxis se considera „urs”; nu prin asemuire cu
animalul din pădure, ci ca derivat de la „a ursa” și „a
ursi”, care înseamnă puterea de a prevedea viitorul.

Celălalt zeu, Gebeleizis era un zeu ceresc, o
divinitate a fulgerelor, a furtunii, stăpân al cerului
întreg. Ritualul tragerii cu arcul spre cerul întunecat
de nori negri și străbătut de fulgere semnifică, se
pare, sprijinul pe care credincioșii îl dădeau divini-
tății, ajutând-o să risipească norii.

Zeița Bendis, corespondenta dacică a Artemi-
dei grecești și a Dianei romane, era adorată de fe-
meile dace, cultul ei fiind legat de lună, păduri și far-
mece.

Revenind la ritul de înmormântare, pare că
exista obiceiul de a aduce jertfe cu prilejul înmor-



Sacerdoții traci și geto-daci constituie sursa
filonului creației spiritual primordiale pentru po-
porul român, obiceiurile și credințele lor ancestrale
s-au transmis peste timp și au devenit tradițiile și
obiceiurile noastre, regăsite în folclor. Această des-
cendență spirituală a unei mitologii fascinante for-
mează ceea ce putem numi metafizica poporului
român.

Cultul Soarelui, al Luminii, Cultul Diony-
siac, Cultul Orfic se regăsesc la geto-daci într-o mi-
tologie inițiatică. Să amintim atât de Dionysos,
Zeul vegetației, pomiculturii și viței de vie, al exta-
zului și fertilității, Bacchus la romani, cât și de Or-
feu, cântăreț din liră care fermeca cu muzica sa
toate creaturile vii, chiar și pietrele (care a coborât
în Hades pentru a-și găsi soția moartă, Euridice)
;se pare, de fapt, că acest cult al lui Dionysos, a fost
de origine tracă. Orfismul, doctrină secretă prove-
nită din Tracia, se baza pe credința în nemurire și
reînviere. Serbările dionysiace, cu elemente orgias-
tice și ritualurile orfice sau misterele orfice (cult
esoteric) cuprindeau diferite trepte de inițiere.

Platon povestește în „Statul”: „Ei (preoții și
profeții) scot la iveală o mulțime de cărți de-ale lui
Musaios și Orfeu, feciori ai Lunii și muzelor (…) pe
temeiul cărora aduc jertfe, convingând nu numai
pe inșii de rând, dar și cetățile, că există dezlegări și
purificări ale greșelilor prin sacrificii și plăcerile jo-
cului, fie în timpul vieții, fie chiar și după moarte,
pe care le numesc inițieri și care ne eliberează de
relele de dincolo; dacă însă ele nu au loc, sunt de
așteptat lucruri groaznice.”

Purificarea prin plăcerile vieții rămâne un
mister. Ceremonia se afla sub puterea vinului, vin
băut după un obicei al petrecerii până la treapta de
euforie și nu aceea de pierdere a simțurilor, a beției.
Ospățul era locul de inițiere, de taină. Doctrina or-
ficilor dădea dreptul adepților de a se iniția în plă-
cerile vieții, dar și iluzia nemuririi, în schimbul res-
pectării anumitor canoane. O secvență a ritualuri-
lor de la ospețele bahice, de a se turna vin pe pă-
mânt la un ospăț, când se pomenea numele celor
morți, s-a păstrat și astăzi. Alaiul lui Dionysos era
însoțit la sărbătorile sale de o procesiune exuberan-
tă. Și, poate, ea a rămas vie prin jocurile populare
din folclorul românesc. Istorici importanți afirmă

ca trupul fără să ne îngrijim și de suflet și că tocmai
de aceea sunt boli la care nu se pricep medicii greci,
întregul de care ar trebui să se ocupe, căci dacă
acesta merge rău, este cu neputință ca partea să
meargă bine”. Acest principiu nu este altul decât al
medicinii holistice, alternative și complementare, de
astăzi, dar și cel al lui Hipocrate, supranumit părin-
tele medicinii științifice.

Dacii cunoșteau plante și ape vindecătoare,
ca aceea de la Băile Herculane.

Se poate vorbi de omedicină empirică la daci.
Cu timpul, s-au format vindecătorii empiri-

ci care se ocupau numai cu arta tămăduirii. Dar,
elementele terapeutice reale s-au împletit totdeauna
cu practicile mistice. Vindecătorul primitiv conside-
ră că atunci când boala nu trece cu remedii naturale
trebuie să recurgă la vrăji. Fiind o medicină bazată
pe observații naturale, ea includea: odihnă, dietă, scoa-
terea corpilor străini, masajul și chiar executarea
unor operații chirurgicale complicate, cum sunt tre-
panațiile.

Vindecătorul – vrăjitor ocupa un loc de frun-
te în colectivitate. Dacii foloseau fumigațiile cu să-
mânța de cânepă, în scop narcotic. Magia, ca la toa-
te popoarele străvechi, a mers mână în mână cu me-
dicina arhaică.

Medicina hieratică sau sacerdotală era, putem
spune, de esență șamanică. În afară de Zamolxis,
vindecătoare și personificare a izvorului vieții, se
pare că exista și o zeitate traco-dacică a sănătății, pe
nume Derzis, Derzeles sau Darzos, care mai târziu
va fi înlocuit cu Hercules Invictus, întruchiparea
vigorii și sănătății. Zeița Bendis, de care am amintit
anterior, ca divinitate a nopții, a farmecelor și a
descântecelor, care patrona vrăjile femeilor geto-
dace, avea și virtuți medicale de vindecare a nume-
roase boli.

Un loc aparte între mijloacele terapeutice din
practicile medicale ale dacilor îl ocupau plantele
vindecătoare și descântecele la care se folosea apa
curgătoare (cf. Virgiliu, „Georgica”), magia practi-
cată de daco-geți în legătură cu apa păstrându-se în
medicina populară până azi.

În farmacologia geto-dacă se foloseau, de
asemenea, produse de origine animală sau de
origine minerală.



că „Leagănul civilizațiunii ante-elene” se află în
Dacia, traco-geto-dacii furnizând unor zone
extinse din Balcani, până dincolo de Marea Egee,
obiceiuri și credințe rămase până astăzi, ca o ma-
trice arhetipală de civilizație și spiritualitate.

Banchetul dacic avea un rol de inițiere în
tainele lui Zamolxis – Zeul Soarelui, a păstrăto-
rilor religiei sale, profeții orfici. Iată ce spune
Herodot:

Zamolxis „a cerut să i se clădească o sală de
primire unde le oferea ospeție cetățenilor de vază;
în timpul ospețelor îi învăța că nici el, nici oaspeții
săi, nici urmașii lor nu vor muri vreodată, ci nu-
mai se vor muta în alt loc unde, trăind pururi, vor
avea parte de toate bunurile. În tot acel răstimp cât
își găzduia oaspeții, vorbindu-le astfel, el dăduse
poruncă să i se facă o locuință subterană. Când a
fost gata locuința, a dispărut și el din mijlocul tra-
cilor, coborând în adâncimea încăperilor subpă-
mântene unde a stat ascuns trei ani. Tracii l-au re-
gretat și l-au bocit ca pe un mort. Dar în anul al
patrulea el s-a ivit iarăși dinaintea tracilor, fă-
cându-i astfel să creadă în tot ceea ce spunea” (cf.
Herodot, „Istorii”) .

Din ritualul oficiat în cadrul banchetului da-
cic putem identifica câteva trepte de inițiere:
prima fază cerea ucenicilor dezlegarea unor ghi-
citori, a doua fază – o adevărată piatră de încer-
care a virtuților viitorilor războinici născuți sub
semnul lupului, era proba legendei și a basmului.
Legenda și Basmul apar ca drum purificator, ca
întrupare a enigmelor vieții și simbol al cunoaș-
terii, cristalizate în ultima treaptă a inițierii,
proverbul.

Iată o legendă care sintetizează o parte din
componentele banchetului dacic (cf. Ion Chițimia,
„Folclorul românesc în perspectivă comparată”).

„Pe timpuri când se băteau munții cap în cap
și la poalele lor curgea izorul cu apă vie, iar zmeii
veneau de pe tărâmul celălalt unde pământul era
ca piftia, ca malurile Dunării, străjuiau doi oameni
de piatră, care erau frați de sânge cu Omul de pe
crestele Carpaților. Oamenii aceștia uriași păstrau
tainele cerului și pământului și nimeni nu avea
voie să treacă dincolo de hotarul păzit de ei cu
strășnicie dacă nu dezlegau o ghicitoare. Cei ce cu-

tezau și nu reușeau erau prăpădiți, sacrificați,
plătind cu viața cutezanța nereușită de a dezlega
una dintre enigmele Sfinxului de la Porțile împără-
ției Dacilor. Cine reușea însă, trecea pe tărâmul
drumului necunoscut unde-i apăreau în cale zmeii
și Muma pădurii, Balaurii cu solzii de aur, aspidele
și scorpiile pământului care vărsau foc pe nări, și
drumurile, care mai de care mai înșelătoare ca sire-
nele și Ielele ce vrăjesc voinicii și le fură graiul.
Drumurile presărate cu poduri de aramă, de argint
și de aur, cu poiene vrăjite și, adormitoare, cu dom-
nițe despletite care-și fac baie în râuri de rouă și le
ațâță cu zvâcnirea trupului cu sâni de marmură
caldă pe calea dulcelui păcat, și palate de cleștar cu
Ilene Cosânzene furate de zmeul blestemat căruia
voinicul îi poate veni de hac dacă știe rostul stră-
vechi și practicile folosirii oglinzii, a cremenei, a
periei, a ștergarului cusut cu luminile curcubeului,
a inelului, și, mai ales, a ierbii fiarelor. Numai cine
știe taina oglinzii, de pildă, o poate arunca în urma
sa când e urmărit de scorpia ce varsă foc pe nări,
înecând-o în marea în care se preface oglindă.

La capătul drumului aidoma celui din po-
veste, voinicul ce va izbândi va citi pe cer alături de
steaua lui proverbul ce-l va călăuzi de acum îna-
inte: Ce ți-e scris, în frunte, ți-e pus. Aici își va afla
taina vieții, ursită la naștere. Dar nu toți au parte
de acest noroc, mulți încearcă să cunoască căile ce
le-au fost hărăzite, dar mulți văd, puțini cunosc...”

Omul de piatră este Sfinxul românesc, iar
Vârful Omului din Bucegi, Caraimanul și Babele
par a fi, alături de Ceahlău, altare dedicate Soarelui.

Deviza celor ce participau la Banchetul dacic
era tăcerea, păstrarea tainei asupra celor văzute și
petrecute, iar simbolul tainei era reprezentat de
Sfinx, ce veghea la hotarele imperiului lui Saturn.

Basmul de mai târziu s-a născut din mitolo-
gia străveche, din magia bazată pe funcțiile de
inițiere și purificare pe care le exercită Logosul pri-
mordial. Colindele, bocetul funerar sunt alt
exemplu.

* fragment din volumul Află cine ești, editura
Semne, București



HORIA ION GROZA

Poezia ca meditaţie şi rugăciune
Theodor Damian, Poemele de la Maria Eich

Cel mai recent volum al remarcabilului poet
Pr.Theodor Damian, Poemele de la Maria Eich (Ed.
Timpul, Iaşi, 2021), se distinge de restul bogatei sale
creaţii lirice prin acea înţelepciune firească şi profun-
dă la care se ajunge după o îndelungată experienţă de
viaţă, când tumultul şi arderile se retrag în adâncuri
lăsând la suprafaţă frumoase reţele cristaline prin ca-
re curge lin lumina. Părintele Theodor Damian a îm-
plinit şapte decenii de viaţă şi amarcat acest nou prag al
înţelegerilor existenţiale cu o minunată carte concepută
în mare parte în cele şase luni de meditaţie creştină
petrecute în oaza augustină a Mănăstirii Maria Eich,
unde se retrăsese silit de carantina cerută de pande-
mie. Această mănăstire se află în Planegg, aproape
de München, în Germania şi a fost ridicată pe locul
unde, prin anii 1710-1711, în scorbura unui stejar,
era o icoană făcătoare de minuni a Maicii Domnului.

Abatele Henri Brémond remarca natura para-
doxală a poeziei de natură religioasă: ea sună ca o ru-
găciune, care însă nu se roagă ea însăşi ci face pe alţii
să se roage (Henri Brémond, Rugăciunea şi poezia).
El observa că noi trăim la suprafaţă, deoarece ne te-
mem, ne evităm şi chiar ne jucăm de-a-v-aţi-ascun-
selea cu noi înşine şi menţiona totodată gândul lui
Paul Claudel că, de cel mult două-trei ori în existenţa
noastră, conştiinţa noastră interioară intră deodată
în acţiune şi atunci, pentru un minut, comunicăm
printr-un nou sentiment cu o nouă persoană – este

minutul când se dezvăluie persoana autentică din noi
(fiinţa creată de Cel de Sus şi nealterată).

Scrisul, notează la rândul său poetul Theodor
Damian, este o jertfă care deschide o poartă spre noi
înţelegeri: “orice literă pe care o scrii/ sapă în tine o
groapă/…/Cu cât mai mult scrii/ cu atât creşte în ti-
ne, abisul/ ca o gaură neagră/ ce dă naştere unui nou
univers” (Ca mirele vrăjit). Blaga spunea că poetul
“scoate cuvintele din starea lor naturală şi le aduce în
starea de graţie” (Lucian Blaga, Elanul insulei). Pentru
receptarea deplină a acestei stări extraordinare este
însă necesar un anume efort fără de care cititorul se
pierde în efemer. Avertismentul Poetului vizează “pe
cine înghite chitul acesta/ se ştie -/ pe cel care-mi
citeşte poemul/ în fugă/ şi nu respiră adânc/ la fiecare
vers/ la fiecare rimă/ ca după o noapte de rugă”(Peste
prăpastia trupului). Cel care depune efort este răsplă-
tit cu o nespusă bucurie şi cu o transfigurare interioa-
ră, dincolo de limitele comune ale simţurilor trupeşti.
“Aşa îşi împlineşte poetul menirea/ aşa i se bucură
pofta/ când trece peste prăpastia trupului/ şi ajunge/
în ziua a opta” (Peste prăpastia trupului).

Cartea Poemelor de la Maria Eich este ca o
simfonie schubertiană cu limpezimi, cu rotunjimi
perfecte. Ea îl conduce pe cititor ca pe un prieten in-
tim, cu un ton cald şi firesc, prin multiple taine exis-
tenţiale, trecând dintr-o nuanţă într-alta, dintr-o alu-
zie biblică într-alta literară, cursiv, fără stridenţe, cu
mână sigură dar neostentativă, de experimentat cice-
rone, în pledoaria sa pentru a trăi căutând şi urmând
pe Dumnezeu. “Dumnezeu/este un fenomen acustic/
un Cuvânt la capătul tăcerii” (Corectitudine metafizi-
că). Iar noi “suntem umbra Cuvântului/ de aceea nu
putem rosti/ totul/ e bine să fii literă în Cuvânt”. Tre-
buie să tindem spre “vremea/ când litera se va topi/ în
Cuvânt/ ca înainte de facerea lumii”, căci numai atunci
vom ajunge, prin transfigurarea fiinţei noastre, să
purtăm în noi “Cuvântul fără litere” care “va fi foc/
lumină şi slavă” (Umbra cuvântului). Poetul ne con-
ştientizează că “ni s-a dat cuvântul/ ca să nu uităm/
cum să ne mişcăm/ şi cum să trăim/ căci vine timpul/
cănd moartea ne fură/ cuvântul/ aşa cum păpădiilor/
după înflorire/ le fură seminţele/vântul” (Du-te şi
spune). Drumul trece prin suferinţă, prin acea lungă
tăcere la capătul căreia ne aşteaptă Cuvântul Care este
Dumnezeu şi Care este deasupra morţii. “Orice rană/



vine dintr-o mare tăcere” dar “fără ea/ nu vei găsi
niciodată/ drumul spre Înviere “ (Van Gogh II).

Primul pas necesar este discernământul, izo-
larea din cele trecătoare, concentrarea pe esenţe, într-
un cuvânt, Pustia. Este întâia treaptă din Scara Sfân-
tului Ioan Climacus, Scara dumnezeiescului urcuş.
Domnul Iisus a avut nevoie de pustie pentru o auto-
definire stabilă înainte de a porni la munca Sa misio-
nară. “Singura scăpare-i pustia/ de acolo începe/ cu
adevărat/ veşnicia” (Lăuntricul animal). Cum bine
spunea Ioan Alexandru, “Poetului i-a fost încredin-
țat/ Pustia s-o iubească şi străbată/ Întemeind din
vămi în vămi/ Albastru câte-un ochi de foc în piatră”
căci “Poetul şi Pustia” sunt “pururi frați/ Porniți în
căutare prin Pustie/ Maica lor e Pustia şi ei sunt îm-
barcați/ Pe-o navă-mpotmolită în Pustie” (Ion Ale-
xandru, Ce este Pustia?). “Orice ai fi/ nu poţi să te
ascunzi/ de aceste pustii/ ele sunt înăuntru/ şi în afa-
ră” (Corectitudine metafizică). Vom recunoaşte că
“O singură stăpână are pustia/ un singur nume/ se
rosteşte acolo/ ca un fel de fiat lux” (La facerea lumii
Maria). De aceea în deşert, chiar “fiind fără ţintă/ nu
te poţi rătăci” (Suflete al meu). Pustia, ca entitate,
dezvoltă o întreagă filozofie a trăirii: “Virusul pluteş-
te/ deasupra/ împrăştiind miros/ de pustie/…/Dar
universul este în/ expansiune/ deci la fel şi pustia/…/
Fiara stă blândă/ acolo unde e rugăciunea/…/ Pustia
însă vine şi printre noi/ şi se întinde de la om la om/
ca molima/…/ Câţi pustnici ne trebuie/ pentru a
salva lumea/ îl întreabă Avraam pe Dumnezeu/…/
să înălţăm noi mănăstiri/ care să şteargă distanţa/
între a fi şi a nu mai fi/…/ ca să ştie îngerul morţii/ să
ocolească locul acesta/ spre mântuirea noastră/ de
pustiire” (Mântuirea de pustiire). întreaga făptură a
Creaţiei priveşte omul pentru a-l urma prin Pustia
purificatoare: “toate aşteaptă/ veacul ce va să fie/
când fiecare va ieşi/ din peşteră/ din cochilie/ şi va
intra călător obosit/ prin pustia vieţii/ în mântuitoa-
rea/ chilie” (Isarul trece).

Pustia nu este lipsită de primejdii. Odată in-
traţi într-însa parcurgerea ei devine o luptă. Ca la
trecerea Mării Roşii: “traversam/ fundul mării/ în
spatele meu/ care de luptă” (în noaptea ceea). Acesta
este podvigul, lupta cu ispita dinafară şi, mai ales, cu
cea dinăuntru. Drept zis-a dar Avva Antonie: “Cel ce
şade în pustie şi se linişteşte trăind în ishie, de trei

războaie este slobod: de auzire, de grăire şi de vedere;
şi numai cu unul mai are a lupta: cu cel al inimii” (Pa-
tericul, Avva Antonie, 13). “Ne intră boala în trup/ ca
hoţul în casă/ nu poţi astupa toate găurile” (Te înveţi
cu duşmanul). Evident “nu ştiai/ dacă pofta pântecu-
lui/ e-un animal ce te devoră/ dinlăuntru/…/ ca râul
ce-şi înghite apa/ val după val” (Lăuntricul animal) şi
de aceea “lupta cu tine însuţi/ rămâne singurul tău
război/ câştigat” (Singurul tău război). Ea începe cu
exerciţiul smereniei, cu “dezbrăcarea de slavă/ precum
zalele soldaţilor/ medievali/ precum desprinderea bo-
bului/ de căldura/ din pleavă” realizată “între fumul
de tămâie/ sau de pucioasă” (Dezbrăcarea de slavă).
înveţi atunci “când bate toaca/ după spargerea de
ţărm/ a primului val” că “cea mai sigură închisoare/
este aceea în care ţi se face/ ca să te simţi bine” (închi-
soarea).

Parcurgerea Pustiei înseamnă deci suferinţă,
constituie o cruce. Mai mult ca oricând, epoca noastră
de ateism şi răzvrătire spirituală, este o vreme a ima-
nentei crucialităţi. “Seara albastră/ se va răstigni/ pe
crucea oraşului” (Străinul). Fiecare avem o cruce de
dus şi cu ea îl vom urma pe Iisus (Matei 16,24). “Nu-
mai fulgerul/ a văzut/ crucea lui Dumnezeu/ el sparge
cerul/ pentru tine/ ca s-o poţi vedea/ cum orbul vin-
decat/ de-ntuneric/ ce zilnic în templu/ pe Iisus îl
afla”. Priveşti la crucea ta şi “nu ştii ce o să faci/ dacă
Dumnezeu/ va veni/ să se răstignească/ pe ea” (Cru-
cea lui Dumnezeu). Dar scufundat în rugăciune, şi
prin ea în Domnul, putem simţi precum nota Paul
Claudel: “Deasupra mea, râul amar de amintiri, de
gânduri şi de chipuri îşi urmează cursul său învolbu-
rat, multicolor. Eu sunt în altă parte, dedesubt, puțin
mai jos. Cu ființa mea. Acolo unde lucrul de căpete-
nie e doar să durezi, să respiri. Nu privesc nimic. Nu
cer nimic. Sunt aici. Ascult. Aici e bine” (Paul Clau-
del, Un poet priveşte crucea). Ne ţine în picioare ceea
ce notează Sandu Tudor citindu-l pe Claudel: “Rămâ-
ne în acest trup de mizerie «o aptitudine pentru
Dumnezeu»". Și aceasta ajută lupta grea în trup şi su-
flet pentru întoarcerea la Viaţa adevărată la care ne
cheamă Domnul. Părintele Cleopa spunea: “Mai greu
este să faci un călugăr adevărat decât o catedrală.
Trupul este Marta, sufletul este Maria”.

Tăria vine din combustia noastră interioară.
Credinţa fierbinte, flacăra venită din munca rugăciu-



nii. “Foc/ striga Pascal” (Foc). Ceva în noi “arde/
acesta este cuvântul de ordine/ al vieţii/ cum arde şi
de ce/ îţi vor spune la vremea cuvenită/ poeţii” (A
venit îngerul). Un bătrân avvă s-a referit la pustie ca
la o odaie cu rugul rugăciunii: “chilia monahului este
cuptorul Babilonului, unde cei trei tineri L-au aflat
pe Fiul lui Dumnezeu. Şi stâlpul de nor, de unde
Dumnezeu grăia cu Moise” (Patericul, cap.XXI).

Ne hrăneşte focul un “cărbune aprins/ din
adânc de altar/ îngerul botezându-l/ pe ieri/ în acum”
scrie poetul Theodor Damian (Cuvintele zâmbitoa-
re) care ne trimite cu gândul la cuvintele din Isaia
6,6. Astfel învăţăm să trăim prezentul continuu, pre-
zentul timpului sacru. Fericitul Augustin scria adre-
sându-se Creatorului: “Tu eşti neschimbător şi totuşi
schimbi totul… Lucrările Tale sunt variate dar ţelul
Tău este unul şi este mereu acelaşi” (Sf. Augustin,
Confesiuni, Cartea 1, 4). Poetul Theodor Damian
scrie: “trăim zilnic/ cuprinderea necuprinsului/ în
cuprins” (Și totuşi). Contemplăm pe Dumnezeu şi
ştim că prin reciprocitate “frumuseţea te pândeşte/
ca ochiul vânătorului/ căprioara” (Nu uităm ce-am
iubit). Dumnezeu este puternic şi minunile sunt logi-
ca Lui. “în portofelul tău/ nu vei putea niciodată/ ste-
lele cerului/ să le aduni” (Minunile le face altcineva)

După o vreme de conştientizare a prezenţei
active a Divinităţii în tot ce este în jurul nostru şi a
veghei Ei neobosite asupra a tot ce facem, ajungem
să afirmăm: “Ca un elixir/ ca o licoare/ aşa-ți simt
cuvântul/ de când am început/ să Te gust/ cu frică şi
cu cutremur/ în fumul de tămâie” (Ca fumul de
tămâie). Un univers se constituie tot mai puternic în
fiinţa noastră – este lumea “cuvântului/ dinlăuntru/
din care pot cu uşurinţă/ să ies/ dar nu la fel pot să
intru” (Zaragoza I). Privind acum înapoi la viaţa
noastră şi reflectând asupra ei simţim odată cu Poe-
tul “aceeaşi evlavie/ cu care priveşti umbrele anilor
tăi/ pe pereţii/ tinereţelor tale/ umbre cândva zgo-
motoase/ ce acum tac” (La Germering), desco-
perind acestor umbre alte înţelesuri, mai adânci, aşa
cum învăluite în taină ne apar desenele din peştera
de la Lascaux scoase din întuneric de lumina palidă
şi tremurândă a lămpii de carbid.

Observăm acum că “am tot crescut/ cu ace-
eaşi întrebare pe buze/ cât poţi să ştii/ din ceea ce nu
ai făcut” (Apoi am crescut) şi ni se par “bucuriile vie-

ţii/ ca nişte cercuri concentrice/ te-agăţi de ele/ ca
pruncul de mamă /…/ Treci din cerc în cerc/ până în
adâncul fiinţei/ nu laşi urme/ când te scufunzi”
(Când vântul însămânţează câmpiile). Sfârşim prin a
înţelege necesitatea ieşirii în pustia mântuitoare pen-
tru a descoperi răsuflarea lui Dumnezeu în profunzi-
mea lăuntrului fiinţei noastre căci “numai în Marea
Roşie/ poţi vedea/ fundul adâncului” (Când vântul
însămânţează câmpiile). Este ca şi atunci când “des-
chizi/ capacul fântânii/ să te priveşti/ în oglinda
ochiului magic/ fără să cazi” (Fără să cazi). Aceste ul-
time versuri amintesc de revelatoarea convorbire a
femeii samarinene cu Iisus la fântâna lui Iacob (Ioan
4) dar şi de puţul unde se răstoarnă relaţia dintre Ha-
rap Alb şi Spân din basmul lui Ion Creangă.

Desigur, nu suntem scutiţi de spinul îndoielii:
“jos când poarta port se face/ şi din port devine poar-
tă/ Aşa stau între doi îngeri/ unul spune altul tace/
după care să-mi duc viaţa/ cine-i drept, cin’se prefa-
ce?” (Aşa stau). îndoiala ne chinuie toată viaţa căci,
cum scria Eminescu, “De orice lucru-n lume/ eu pot
să mă-ndoiesc/ aceeaşi lună trece/ alţi oameni o pri-
vesc” (Mihai Eminescu, Vine vremea). Şi ne macină
gândul perisabilităţii noastre: “Tremuri pentru că vi-
ne ceasul/ se apropie/ vine/ ca animalul la pândă/ şi
nu ştii/ dacă-l va lua/ pe altul/ sau pe tine” (Viaţa ta).
O, da, “va veni vremea/ şi acum este/ când păsările
vor muri/ şi lumea va fi mistuită/ de flăcări// când pă-
sările noastre vor muri/ din pântecele mamei/ prunc
nu va mai ieşi” (Uciderea păsărilor). Cumplită va fi
vremea Judecăţii. “Apokalipsa/ n-am auzit demult/ de
ea/ se pare că acum revine/ printre noi/ unii spun că
au văzut-o/ şi că ar avea faţa senină/ ca femeia de la
Maria Eich” (Apokalipsa). Dar mânia pentru strică-
ciunea din noi va fi cumplită şi nimicitoare. “Apoi va
fi linişte/ peste tot pământul/ timp de şapte zile/ cât a
durat facerea lumii/ în fiecare zi/ liniştea/o altă
culoare” (Mânia).

Principala cauză a vulnerabilităţii noastre pen-
tru care pătimim şi tremurăm la Judecată este înainte
de toate mândria. “Când Adam a inventat/ roata/ a
ştiut că va stăpâni lumea” (Ultima haltă). Ge-niul
creativităţii este stricat de imaturitatea spirituală.
Poetul spune: “Mănâncă şi adu-ţi aminte/ că Adam a
mâncat mărul/ înainte de a fi copt/ Adam n-a murit/
ci doarme/ doarme aşa înviat/ în cochilia de aur/ a



Cuvântului întrupat” (Adam n-a murit). Prezenţa
divină, “cochilia de aur” dă omului şansa recuperării
Paradisului pierdut şi desăvârşirii maturării. “îţi pân-
deşti paradisul/ cum Adam după căderea nopţii/ cum
pândeşte vântul/ ca să ştii/ să-ţi pregăteşti /catargul/
pânzele de lumină” (Pândeşti Paradisul). Duhul Sfânt
este ca vântul care umflă pânzele. Notează Evanghe-
listul: “Vântul suflă unde voieşte şi tu auzi glasul lui,
dar nu ştii de unde vine, nici încotro se duce. Astfel
este cu oricine e născut din Duhul” (Ioan 3,8). El ne
va ajuta să ne pregătim pentru a primi darul dragos-
tei, care ne va dumiri asupra adevăratei esenţe a ar-
moniei lumii. “Prietenia la nevoie se cunoaşte/ noroc
că nu-ţi cer nimic/ O, dacă ţi-aş cere ceva/ eu aş fi de
vină că pun/ în balanţă/ dragostea dintre tine/ şi ea”
(Prietenia). Ne dăm seama de natura adâncă a gestu-
lui care vine de dincolo de noi - “niciodată nu dăm/
din ce este al nostru/ ci din ce ni s-a dat” (Dă din ceea
ce eşti) şi de aceea jertfirea eului nostru pentru binele
celuilalt produce transfigurare şi ne aduce într-o sta-
re care, “cu toate loviturile/ date cu sârg/ de prieteni/
e o stare/ de graţie” (Unde se subţiază înaltul)

Imperfecţiunea noastră face ca, pe drumul
vieţii, să cădem iară şi iară - podvigul nu încetează
niciodată. “Cum ai o mulţime de lucruri/ ai şi duş-
mani/…/ ei îţi fac existenţa / să-ţi fie ca inima/ între
două bătăi” (Duşmanul necesar). Avva Antonie spu-
nea: “Nimeni neispitit nu va putea să intre în împără-
ţia cerurilor” (Patericul, Avva Antonie 7). Și într-adevăr
învingerea ispitei ne întăreşte în virtute, în dragostea
de aproape: “O, duşmanul meu necesar/ cum am pu-
tut să nu-l iubesc/ cum am putut să trăiesc/ atâta
timp în zadar” (Duşmanul necesar). Cel mai greu
este de înfruntat nu duşmanul exterior ci cel interior.
“Ce te faci când duşmanul / e cel dinlăuntru/ şi creşte
/ odată cu tine”(Duşmanul necesar). Nu te întrista
pentru cădere. Important este să te ridici mereu, căci
spun Părinţii: “în ce fapte te va găsi moartea în acele
fapte vei fi judecat” (Patericul, Pentru smerenie şi
umilinţă).

Întotdeauna va fi un loc unde vom găsi întă-
rire în lupta noastră zilnică. “Când ne cuprinde sfâr-
şeala/ căutăm o capelă/ un templu/ singurul loc unde
duşmanul/ se teme de propria sa/ nelegiuire/ şi îţi
respectă viaţa şi oboseala/ Sau te poţi refugia/ într-o
stea”/…/ şi acolo însă/ când se stinge focul/ toate

umbrele pier” (Duşmanul necesar). Salvarea vine
“atunci când intri/ în templu/ şi te pregăteşti pentru
rânduielile serii/ înotând prin mai multe râuri/ până
ce ajungi să înoţi/ în apele /învierii” (La Germering).
Iisus este Templul (Ioan 2:21). Însetatul să caute pe
Domnul: “Dacă însetează cineva, să vină la Mine şi să
bea. Cel ce crede în Mine, precum a zis Scriptura:
râuri de apă vie vor curge din pântecele lui” (Ioan
7:37-38). Din uşa templului “curgea o apă spre
răsărit” care devenea un fluviu pe malurile căruia
creşteau arbori grei de fructe (Iezechiel 47, 1-12).
Omul vine în întâmpinare cu truda sacrificiului său:
“ploaia vine de sus/ plânsul de jos/../ Și plânsul/ are
fulgerul lui/ ca orice apă/ şi mai ales aceea/ în care
vrei să te scalzi” (Van Gogh I).

Astfel ne adâncim treptat în cunoaşterea
esenţelor: “Stai şi te minunezi/ ca pruncul ce descope-
ră/ în fiecare zi/ altă lume/ Cum se poate ca genunea/
să fie sămânţă/ şi sămânţa genune” (Genunea). Des-
coperim că “în fiecare zi trece învierea/ pe lângă noi”
(Învierea ca străinul) şi “trăim lângă uşă/ bucuria cli-
pei/ ca la intersecţie” (Suflete al meu). Simţim cum
“Harpele timpului/ ne vor mângâia/ în ceasul din ur-
mă” (Cântecul vieţii mele ). Trecem de la receptarea
concretului material la trăirea fiorului existenţial,
astfel “că nu ştii/ din ce parte vii/ din cunoscut/ sau
din necunoscut” (Din ce parte). Ca urmare timpul
capătă altă amploare, alte dimensiuni, alte înţelesuri:
“Când ai plecat/ n-ai ştiut/ că-n plecare rămâi/ aşa
cum nu ştie/ pruncul/ când plânge/ pentru tărâmul
dintâi” (N-ai ştiut). “Dacă se pune locu-n sămânţă/
înseamnă că şi sămânţa/ e-un loc/ aşa a apărut timpul
/ ca măsură/ a ceea ce creşte-n mijloc” (Lăuntricul
animal). Este “ca atunci când spargi/ unitatea timpu-
lui / punând baricade între/ trecut prezent şi viitor”
(Ţap ispăşitor).

Dacă în lumea de toate zilele, oamenii se
străduiesc a fi “corecţi politic”, ar trebui să existe şi o
lume a altui fel de corectitudine, proprie tărâmului
unde se aude fâlfâitul îngerilor. Aici ne aduce travaliul
sufletesc în cele din urmă: într-o altă lume, o lume a
păcii şi bucuriei. “A venit timpul/ să introducem un
nou concept/ corectitudinea metafizică” (Metaphysi-
cally correct). “Iar trece visul/ pe lângă tine/ unduin-
du-şi aripile/…/ … mulţime de îngeri/ vin şi pleacă/
ce bine-ar fi/ măcar pe unii să-i vezi/ să-ţi încălzeşti/



visul de noapte/ cu căldura/ izvorând din amiezi”
(Bătrânul prooroc). Timpul sacru se coboară peste
timpul meu de toate zilele şi îl transformă. Este “in-
tuiţia mea/ cea mai tare formă a logicii/ care-mi spu-
ne că sunt/ fiul/ altui sistem” (Metaphysically correct) şi
că m-am umplut de pustiuri roditoare. “Orice ai fi/
nu poţi să te ascunzi/ de aceste pustii/ ele sunt
înăuntru/ şi în afară” (Corectitudine metafizică).

Cum spuneam, acest minunat volum de
versuri poartă cititorul dintr-un subiect major într-
altul pe nesimţite, cu frumuseţea şi graţia curgătoare
a versului său matur, care leagă firesc gândurile lui
proprii cu aluzii din textele sfinte sau ale altor gândi-
tori şi poeţi. Știm îndemnul paulin de a vorbi între
noi în psalmi (Efeseni 5,19). Chiar şi Domnul Iisus
folosea cuvinte din psalmi pentru a face pe oameni să
priceapă mai lesne marea Sa lucrare (Ps. 21,1 şi Matei
27,46). Versurile “Doamne strigat-am către Tine/
auzi-mă/ şi El te va auzi” (Stau în cuib) amin-tesc
Psalmul 140,1. “M-am lovit cu piciorul/ de stân-că/
şi o ţepuşă mi-a intrat/ în călcâi/ şi deodată cerul/ mi
s-a deschis” (în noaptea aceea) aminteşte de 2
Corinteni 12,2. Sunt evocate detalii biblice precum
cel din Cartea Facerii cu “muntele Garizim”, muntele
unde Avram era să-l sacrifice pe Isaac (Elohim), sau
cel din din Cartea Exodului cu “barba lui Aaron” şi
“toiagul lui/ înfrunzit” (Lăuntricul animal), şi cel din
Cartea 1 Samuel cu “harpele timpului” aşa cumDavid îi
cânta lui Saul (Cântecul vieţii tale). Misterul, taina, se
desprind dintr-o legătură firească cu versetele
Psalmului 33 cântate în Biserică la Sfânta împărtăşanie:
“Cu lumina aceasta creşti/ şi ca o umbră vine proo-
rocul/ să-ţi mângâie somnul/…/ cântându-ţi cântec
de leagăn/ Gustaţi şi vedeţi/ că bun este Domnul”
(Gustaţi şi vedeţi).

Poetul evocă pe Fericitul Augustin şi pe Pascal
cu botezurile lor de foc, pe Sfânta Veronica “întrebă-
rile/ nu se schimbă/ niciodată/…/ ca mama/ nu
există mamă de schimb/ nici întrebare/ care să-i dezl-
ege/ Veronicăi năframa” (Gustaţi şi vedeţi). Pu-
ternica imagine a arhanghelilor “cari ară cu plugul/
grădinile omului” (Blaga, Către cititori), pe care o
preia foarte inspirat Veronica Bălaj, este încorporată
armonios de către poetul Theodor Damian în poe-
mul său: “Îngerul Veronicăi Balaj/ ieşit la arat/ îl
aştepţi să are/ un întreg ţintirim” (Elohim).

Minunat este acest nou volum de versuri al
Părintelui - poet Theodor Damian. Prin bogăţia şi
profunzimea ei l-aş lega de “Poemele filocalice”, car-
tea existenţială a lui Alexandru Mironescu, unul din
stâlpii laici, de înaltă duhovnicie, ai Rugului Aprins de
la Mănăstirea Antim.



Viel abermitgelitten
erfahren haben wir,
Merkzeichen viel.

Die sich dem Kampf
gestellt haben, die
anderen nicht.

Resignation: Voll Güt ist;
keiner aber fasset
Allein Gott.

Statt Nähe ist da
nur noch die
Unfaßbarkeit.

Also wie mit Tropfen,
heiligen, Stillte er das
Seufzen des Lichts

Heilige Verzweiflung:
Und selbst das Licht fing
an zu seufzen.

DERTURM: Einziger
Rückzugsort des
einsam Kämpfenden.

Seufzen über die
Menschen, denen das
Seufzen des Lichts

das durstigem Tier
war oderDem Schreien
des Huhns ähnlich

Gewimmert der
getöteten Kindlein
heimatliche Anmut

Eure fehlende Empathie:
wohlredend
im Verschwinden

Wie Feuer, in Städten,
tödlichliebend
Sind Gottes Stimmen.

HERBERT WERNERMÜHLROTH

Ferndonnernd

Variationen zu Hölderlins Patmos

Mich selbst zu
verstehen – leichter fällts
mit Patmos.

Druckfassung: Nah ist
Und schwer zu
fassen derGott.

Spätere Fassung: Voll Güt ist;
keiner aber fasset
Allein Gott.

Der Unterschied liegt
in seiner geschwundenen
Hoffnung.

Nah ist
Und schwer zu / fassen ist eine
menschliche Konstante.

Der Geist in der
Schwebe, frei und nach
allen Seiten hin offen.

Und du allein bestimmst
die Höhe
deines Steigens.



Vor solchem Angesicht,
und dauert über die Hälfte.
Zu meiden aber ist viel

So und nicht anders
ist es:
Das Leben.

Zu viel aber
Der Liebe, wo Anbetung ist,
Ist gefahrreich

Und Liebe den Menschen
gibt man
aufeigene Gefahr.

Wie Feuer rotwar im Eisen das.
Und schadend das Angesicht
des Gottes wirklich

Das im Eisen warst
du selbst. Vor Gott gingst du
vor die Hunde.

Und:Wie eine Seuche
gingzur Seite, der
Schatte des Lieben.

Drum sandt er
ihnen
Den Geist,

und freilich bebte
Das Haus und die Wetter
Gottes rollten

Durch Hölderlin es ist
zu verstehen - das Leben:
Ferndonnernd

Im Seufzen des Lichts

I.

Überstrapaziert
hast du die heilende
Wirkungder Lyrik

Die ihr nie gehört,
aufdie ihr nie gehört habt,
ihr unselig Glücklichen.

Brennend ist aber,
gewißlich /Das gleich behalten,
im Großen das Große.

Für euch nur die Asche
und das Kleine, das kokelt
in der Langeweile.

Nie eine Weide. Daß einer
Bleibet im Anfang. Jetzt aber
Geht dieses wieder, wie sonst.

Nie eine Weide. Dieser
Eine bist du selbst,
wer sonst?

Denn teuer ists,
Das Angesicht
des Teuersten.

Nämlich
Leiden färbt
Die Reinheit

Leiden färbt
die Reinheit? Teuer
ist´s, das Leben.

Denn begrifflos
ist das Zürnen derWelt,
namlos.

Unbegreiflich das Leid
dessen, der den Kampf
angenommen hat.

Nämlich meistens ist rein
Zu sein ein Geschick,
ein Leben, das ein Herz hat,

Nur ein Leben, das ein
Herz hat,
ist rein.



Jetztmußt du
eine Beziehung
aufmenschlicher Ebene herstellen

Wehmir,
die Menschen

II.

Herr, laß ein Mal
in meinem Leben
mich den Schalter
umlegen

laß mich vergessen
das Übel,
das ich durchlebt habe

laß mich
darüber
hinwegsehen

laß mich
in dem Guten
bleiben

im Kampfgegen
das Böse und nicht
jenseits von ihm

III.

Nah ist
Und schwer zu
fassen derGott.

Nicht überstrapaziert
ist dies,
nur konnotiert

mit Hiobs Leiden
im Seufzen des Lichts

Im Turm

Längst fällige Hommage an Friederich Hölderlin

I.

Verfeinerung
verfolgt bis hin zum Letzten

Sich aussetzen dem Leben
ohne jegliche Kompromisse

stets unter dem Einsatz
des eigenen Lebens

- das ist die wahre Bestimmung
des Dichters

II.

Deine Werke sind rein
vollendet

Dein Schaffen war
zur Menschheit hin

Und deine Werke
bleiben

denn „das, was bleibet
stiften die Dichter“

III.

Für dich blieb in deinem Kampf jedoch
nur der Turm

der Turm
der jedem wahren Dichter vorbehalten ist

denn jeder Dichter lebt
mit seinem Turm

der Zuflucht,
die du wähltest



IV.

Je größer das Werk
desto dicker die Mauern des Turms

Denn der Augenblick
da das Leben dir entglitt

„zum Beispiel diese Tannen /
da oben“

Und allein der Turm
beschützte dich

V.

Was du jedoch
gestiftet hast

wird ewig bleiben
im Olymp der Götter

die Menschen jedoch
müssen daran erinnert werden

daß Menschlichkeit
nicht gelingen kann

ohne das Verweilen eines Einzelnen
das Ausharren im Turm

Nur unschuldig Wasser

„So gib unschuldigWasser,
O Fittig gib uns, treuesten Sinns
Hinüberzugehn und wiederzukehrn.“

Friedrich Hölderlin - Patmos

Da, wo die Demut
sich wandelt
in neue Kraft

liegt es an den
eigenen Fittichen
die hinübergehen

treuesten Sinns
und wiederkehren

sie benötigen nur
unschuldig Wasser

Ein Dichter

Dichter ist man
weil man Dichter ist

Dem Dichter geht Giersch
aufdie Nerven

Dem Dichter mißfällt
die Verfremdung der Lyrik

Da Lyrik wird gegen
sich selbst mißbraucht

Dem Dichter ist
der Büchnerpreis egal

Dem Dichter ist
auch Denis Scheck egal

Ein Dichter dichtet nur
weil er ein Dichter ist



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.

Weihnachtsgedicht

Leis ruft durch graue Winternacht
ein Glöcklein hell durch Schnee und Sturm
zum Kirchlein hin, zu heilger Wacht,
aus fernem felsenfesten Turm,

zum Kripplein her von überall,
in dem das Jesukind geboren,
eilen Anbeter hin zum Stall:
Der Retter ward uns auserkoren.

Unschuldig Kindlein, nackt und klein,
in diese Welt jetzt aufgenommen
als der Erlöser schuldlos, rein
als Gottes Sohn zu uns gekommen.

Dein Schicksal-Leidensweg beginnt
mit der Geburtsstunde, der hehren,
weil du uns Menschen wohlgesinnt,
so manche wirst du wohl bekehren…

Da stehn wir nun in dieser Nacht
voll Demut, göttlichem Vertrauen,
denn eines Kindleins heilge Macht
lässt hoffnungsvoll uns Zukunft bauen.

In heiliger Nacht

Im Flockenwirbel es schon dunkelt,

HANS DAMA

W e i h n a c h t s g e d i c h t e

Heiligabend

Die Nacht, geheiligt durch die Frucht Mariä,
gab der Propheten Schau uns strahlend preis,
dass aus der Dunkelheit es fortan ziehe
zu Ländern, Völkern hin zu Jung und Greis.

Die Menschheit schmachtet, und das Kind wird
richten,
erneut den Garten Eden, der verloren ward.
Mit seinem Licht wird es die Knospen lichten:
Was seither nicht gelungen, wird nun wahr.

Die Knospe, in der Taufe uns gegeben,
im Glauben an sein Leiden, Wirken, Auferstehn
kann gleichsam Perspektive nun erblühen,
nicht mehr in Hoffnungslosigkeiten untergehn.

Dass vieles nicht vergebens sei, und Leiden
ist nur der Preis dafür, dass Liebe siegt,
da jenes Licht der Nacht uns ganz bescheiden,
Hoffnung und Trost und neues Streben gibt.

Weihnachten

Die Ankunft des Erlösers heiligt diese Nacht,
die hoffnungsvolle Zuversicht uns spendet.
Der Himmel hat nun durch Maria dargebracht
der Menschheit Glauben, der für uns nie endet.



Durch hehre Nacht in blauweiß - lichter Sternenhelle
erschallet das Te Deum allumfassend
Gleich einer zauberhaften dankend Glaubenswelle,
den Menschen Gottes Gnade überlassend.

Rund um den Erball preisen mannigfach Geschlechter
die Frohbotschaft der Ankunft Christi heute;
die Hoffnung, dass dieMenschheit wird etwas gerechter,
man dieses Zeichen wahrheitstreu so deute.

Weihnacht 2021

In Bälde naht die Nacht der Nächte,
beschert uns die Geburt des Herrn,
die Menschheit dann Erlösung möchte
im ewig funkelnd Hoffnungsstern.

Die Welt, zerrissen und gefährdet,
Menschen zermürbt und haltlos sind.
Sich mancher ausfallend gebärdet
und Warnungen durchsiebt im Wind.

Bringt die Geburt des Herrn die Lösung?
Wir warten sehnsuchtsvoll darauf
und harren geistiger Genesung
im undurchsichtig‘ Weltenlauf.

Die Menschheit hegt das Heißverlangen,
um heilige Geburt besorgt,
entgegenfiebert ihr mit Bangen,
hätt‘ für Erlösung vorgesorgt,

die durch Jesu Geburt herkäme,
uns hier aufErden Frieden gönnt.
Gar mancher sich im Glück dann wähne
und mit dem Schicksal wird versöhnt.

Am Heiligen Abend

Leis ruft durch graue Winternacht
ein Glöcklein hell durch Schnee und Sturm
zum Kirchlein hin, zur heilgen Wacht
aus fernem felsenfesten Turm,

heran pirscht sich die hehre Nacht;
ein weisend Sternlein einsam funkelt,
hält unverdrossen heil’ge Wacht

Die Welt, uns Menschen, nun verbündet
die Frohgeburt unseres Herrn:
Erlöserbotschaft still verkündet
den Darbenden von nah und fern.

Erwartung stets in bangem Leiden
ums Erdendasein uns zermürbt;
doch die Geburt werde entscheiden,
ob Hoffnung leben will, nicht stirbt.

Ab dieser Nacht sich vieles wandelt,
im Glauben wie im Sein zugleich.
Und wer an dem Geschehen zweifelt,
wird bald in seinem Denken weich

und zugetan dem Kind sich wähnen,
gestärkt im Glauben fürderhin,
den Namen Jesu fromm erwähnen,
in unauslöschbar heil‘gem Sinn.

We i h n a c h t e n 2020

Verkürzte Tage, die schon früh inNacht einmünden.
Allmählich näher rückt das Fest der Feste.
Allseits die Vorbereitungen bereits ankünden
und jeder wünscht sich nur das Allerbeste.

Tief im Bewusstsein ständig felsenfest verankert
der Tag um die Geburt des heilgen Knaben;
nur aufdenMärktenwird garmancherorts geflunkert,
wenn‘s um Besorgung geht begehrter Gaben.

Die Kinder sehnsuchtsvoll dem Fest entgegen fiebern,
und ernsthaft der Erwachsenen Beratung,
doch allen steckt die bange Unruh in den Gliedern,
ob heilge Ankunft folgt bald der Erwartung?

Die Glocken künden an durch nächtliches Geläute,
rufen zur Krippenandacht hin in Scharen.
Am heilgen Abend strömen unentwegt die Leute
herbei und niederknien vor Altaren..



Der letzte Weihnachtsabend

Graue Schleier pirschen über die plattgedrückte
Heide und schleichen um die vereinsamten Baum-
kronen, die heute krähenleer dahinfrieren, denn
der eiskalte Nordostwind hat in den letzten Stun-
den kein Aufatmen der eingeschüchterten Sonnen-
strahlen zugelassen.

Eingeschüchtert schlängelt sich auch die aal-
glatte Landstraße an brachliegenden Feldern hilfe-
suchend, doch nie enden wollend, vorbei und raunt
das Lied von der Einsamkeit.

„Heuer ist kein Schnee gefallen, zur Weihnachts-
zeit“, meint trocken der Beifahrer und dreht sich
zu der im Fond des Wagens sitzenden alten Frau
um, deren ausdrucksloser Blick über die sanfte
Landschaft zu gleiten scheint. Aus dem Fond des
Wagens ist keine Antwort zu vernehmen.

Zwischen Gepäckbarrikaden sitzt die Frau
eingeengt und stiert durch das halbvereiste Fenster
in den weihnachtheischenden Spätnachmittag. Ihre
Gedanken winden sich in die verborgensten Ecken
ihres Gehirns und kratzen Erinnerungen hervor.
Denn es gibt derer hinreichend, wenn man auf die
Achtzig zugeht, den Mann vor vier Jahren beer-
digen mußte und jetzt unterwegs in ein fremdes
Land ist.

Eingefroren scheinen ihre Augen, doch das
Hirn pendelt zu den Kindheitserinnerungen in ei-
ner großen Bauernfamilie, in der die Mutter, als
26jährige verwitwet, vier Kinder aufzog und sich
für diese völlig aufopferte, auf alles verzichtete, auf
eine Wiederheirat, auf eine...

„Die eigenen Kinder“ erinnerte sich plötzlich
die Frau, „ja, die sind überall verstreut: im Schwarz-
wald, in Wien, in meinem zurückgebliebenen
Zuhause... Mich haben sie auf die lange Reise
geschickt, mich wollen sie losreißen von dem
Stück, das sich in jeder Menschenbrust als Heimat
festgenagelt hat. Warum? Warum habe ich einge-
willigt, mich der Fremde auszuliefern, dem, was
mir hoch und heilig war und noch immer ist, den
Rücken zu kehren?! .. .“

Und nie endet die Landstraßensymphonie
der müden Räder, die vom keuchenden Motor ange-
trieben, stets neuen, uninteressanten Zielen entgegeneilen.

zum Kripplein her von überall,
in dem das Jesukind geboren,
eilen Anbeter hin zum Stall:
Der Retter ward uns auserkoren.

Unschuldig Kindlein, nackt und klein,
in diese Welt jetzt aufgenommen
als der Erlöser − schuldlos, rein −,
als Gottes Sohn zu uns gekommen.

Dein Schicksal-Leidensweg beginnt
mit der Geburtsstunde, der hehren,
weil du uns Menschen wohlgesinnt,
so manche wirst du wohl bekehren…

Da stehn wir nun in dieser Nacht
voll Demut, göttlichem Vertrauen,
denn eines Kindleins heilge Macht
lässt hoffnungsvoll uns Zukunft bauen.

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.

Wien, 2017



Die Abfertigung verzögert sich. Der Motor des
Pkw mußte abgestellt werden. Die Kälte beginnt nun
auch imWageninnern zu beißen, doch die wohlsorglich
mitgenommenen Decken tun das Ihrige.

Nicht enden wollende Gedankengänge bemäch-
tigen sich herrscherisch des geplagten Gehirns der al-
ten Frau. Jetzt, wo in fast allen Wohnungen die Kerzen
amChristbaum angezündet werden sollten, die Geschen-
ke bereitzulegen und die ganze Familie um den Baum
in Eintracht versammelt sein müßte, jetzt sitzt sie da, in
einem pausenbedürftigen Pkw eingebunkert, an einer
gottverlassenen Grenzstation und weiß nicht, ob Vergan-
genheit oder Zukunft ihre Gegenwart zu sein hat.

Wohin haben sich die vielen Jahre verirrt, als
allemal am Heiligen Abend alle Schäfchen versammelt
um den eigenen Herd lagern konnten?! Das
Mütterchen wollte die Kinder stets beisammenhalten,
doch die strebten in verschiedene Richtungen aus,
jedes wollte und mußte das Leben irgendwie, auf seine
Weise, gestalten. Und sie? Nun sitzt sie da... Allein!

Die Männer, Fahrer und Beifahrer, waren
inzwischen ausgestiegen und haben sie in und mit
ihrer Gedankenwelt völlig allein gelassen. Nun
kommen sie aber endlich wieder zurück zumWagen.

„Es geht weiter...“
Widerspenstig springt der Wagen an. Die lange

Reise liegt noch vor ihm. Der Fahrer ist sichtlich erleich-
tert, als sie den Schlagbaum passiert haben.

Die alte Frau dreht sich um: der Schlagbaum geht
nieder, eine Bewegung, seine einzige Bewegung, die er
jahraus, jahrein auszuführen hat.

Christnacht in einer unchristlichen Zeit, in einer
Zeit, in der alles Kopf steht. Die Frau begreift die Welt
nicht mehr. Ob da ihre zum Himmel gestoßenen Gebe-
te etwas fruchten werden?!

Eines stimmt: der Wille zu leben und zu überle-
ben wird, gestärkt durch die Bedeutung des Heiligen
Abend, stärker sein als der Abschied für immer von
einerWelt, die nur noch Trug und Schein darstellt.

DerWagen fährt durch das erste Dorfhinter der
Grenze. Weihnachtsglocken rufen zur Mitternachtsmette.
Die Gassen werden lebendig; scharenweise streben die
Menschen der Kirche zu. Hungrige Tränen kollern
über die Faltenwangen der alten Frau: sie betet und
weint. Und einsam rollt der Wagen durch die Heilige
Nacht einer ungewissen Zukunft entgegen.

Langsam sinkt das Dunkel nieder und frißt
sich in Weg und Flur. Die Kälte zieht an, und der
apere Feldboden stöhnt unabläßlich vor sich hin,
als wolle er die geplagten dahineilenden Reisenden
um einen Mitleidsblick erleichtern.

„Ich hätte es nicht tun dürfen“ flüstert die Alte
vor sich hin, „ich hätte stark bleiben sollen...“
Doch wer bleibt schon stark, wenn er in der
Achtzigerschwelle dahinpendelt?!

Sie sieht, malerisch und zufrieden, das Haus, in
dem sie einige Jahrzehnte gelebt, gearbeitet, nein, ge-
schuftet hatte, den Hof, den Garten mit seinen exotischen
Kostbarkeiten, den Gemüse- und Weingarten mit sei-
nem unentwegten Arbeitsgebrüll, nunmehr in frem-
de, unerfahrene, rohe Hände gleiten, denen vermut-
lich bei jeder Berührung mit dem unsanften Dorn
einer angegriffenen Rose die Geduld reißen wird, um
die Königin des Gartens dann zu entthronen... Nein,
nein, nicht weiterdenken, sie muß jetzt auf andere
Gedanken umsatteln, sonst wird sie die zwanzigstün-
dige Reise wohl nicht durchhalten können.

Doch der Weihnachtsabend läßt sich nicht so
leicht verdrängen, wohl versuchten die Kommunisten
ihn zu deplacieren, um am Jahresausklang „Väterchen
Frost“ zu feiern, doch in ihrer Familie, im Verwandten-
und Bekanntenkreis, wie in der gesamten Bevölkerung
ihres Herkunftsortes, blieb man streng religiös, denn
was die Wurzel schlägt, vermag der Wind, selbst der
Sturm, nicht zu knicken. Biegen schon, knicken aber
nicht. Inzwischen lugt die Nacht aus drohenden Augen
hervor. Die Scheinwerfer des Pkw durchbrechen die
Dunkelheit und wagen es, sich weiter, immer näher
an den Grenzkontrollpunkt vorzutasten. Überall Kon-
trollen auf der Landstraße. Kaum war man ein paar
Kilometer vorwärtsgekommen, erhob sich erneut ein
Leuchtzeichen in der Finsternis: anhalten, Paßkontrolle,
überflüssige Fragen. Die können die Papiere und die
Identität wohl überprüfen, doch eines können sie
nicht: den Gedankengang der alten Frau durchleuchten.
Apathisch verfolgen die müden Augen das Geschehen
rundherum. Ihre Gedanken aber schwenken zurück,
stets zurück, wo die Räder doch vorwärts drängen...

Das Grenzstationsgebäude gähnt verschlafen in
die Heilige Nacht. Kein Betrieb, nur gelangweilte
Gestalten schlendern, uniformtrunken und wichtig-
tuend, vorbei.
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