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te face activ.
Câtă vreme rămâi într-una din extreme
Nu vei cunoaşte niciodată unitatea.

SOSAN ZENJI
Textul HSIN-HSIN-MING
Poem al spiritului de încredere
de Sosan Zenji, cel de-al treilea Patriarh (ca.510-606)

Calea sublimă nu este grea
Pentru cel care e liber de preferinţe.
Dacă eşti fără de ură şi fără de iubire
Totul devine limpede şi deschis.
De faci însă cea mai mică deosebire
Atunci cerul şi pământul sunt infinit despărţite
De vrei să vezi adevărul
Atunci fii fără de de opinie, nici pentru, nici împotrivă.
Să opui ceea ce-ţi place la ceea ce nu-ţi este pe plac
Constituie maladia spiritului.
Dacă semnificaţia adâncă a lucrurilor nu este
recunoscută
Atunci pacea spiritului este deranjată fără de folos.
Calea este deplină ca şi spaţiul nelimitat
Nu există prea Puţinul, nici prea Multul
Într-adevăr, doar apucarea şi respingerea sunt motivul
Pentru care nu recunoaştem esenţa adevărată a
lucrurilor.
Nu trăi nici încurcat cu cele exterioare
Nici în închipuirea golului lăuntric.
Fii senin în unitatea lucrurilor
Şi-asemenea opinii eronate dispar de la sine.
Dacă încetezi activitatea spre a
Obţine pasivitate - această străduinţă deja

Cel care nu trăieşte CALEA unică
Ratează ambele: activitate si inactivitate
Afirmare şi negare.
Să negi realitatea lucrurilor
Înseamnă să ratezi realitatea lor;
Să afirmi golul lucrurilor
Înseamnă să le ratezi realitatea.
Cu cât vorbeşti mai mult ori cugeţi asupra lor
Cu atât mai mult te îndepărtezi de adevăr.
Încetează de-a vorbi şi de-a gândi
Atunci nu există nimic pe care să nu-l poţi cunoaşte.
Să te întorci la rădăcini înseamnă să descoperi sensul
Însă să goneşti în urma aparenţelor înseamnă să ratezi
originea.
Clipa iluminării lăuntrice
Zace dincolo de aparenţă şi gol.
Schimbările aparente din lumea golului
Ne apar doar prin orbirea noastră drept reale.
Nu căuta adevărul;
Încetează doar de-a avea opinii.
Nu întârzia în conceptualizări duale
Fereşte-te cu prudenţă de-a a le urma.
Dacă există chiar şi numai o urmă
A Ăstuia ori Ăluia, a ceea ce e corect ori fals
Spiritul se pierde în rătăciri.
Deşi toată dualitatea se trage din Unul
n-ai voie să depinzi de Unul.
Când spiritul rămâne netulburat pe CALE
Nimic pe lume nu te mai poate răni
Şi dacă ceva nu te mai poate răni
Încetează de-a mai fi în vechiul mod.
Când nu se înfiripă gânduri ale deosebirii
Vechiul spirit încetează să mai existe.
Când dispar gândurile-obiect
Dispare şi subiectul-gânditor
Şi când dispare spiritul, dispar obiectele.
Lucrurile sunt obiecte, fiindcă există un subiect, un
spirit:
Şi spiritul este un subiect, fiindcă există obiecte.
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Recunoaşte dependenţa reciprocă dintre ele
Precum şi realitatea fundamentală: unitate în gol.
În acest gol nu se pot face deosebiri între ele,
Şi fiecare din ele conţine în ea întrega lume.
Dacă nu mai faci deosebirea între fin şi grosolan
Nu vei mai fi sedus de prejudecată şi opinie.

Debarasează-te pe loc de aceste gânduri.

A trăi Calea sublimă
Nu-i nici greu nici uşor.
Însă cei a căror privire e limitată
Sunt temători şi indecişi:
Cu cât mai mult se grăbesc, cu atât mai încet înaintează.
Cramponarea şi dependenţa nu cunosc limite;
Chiar şi dependenţa de ideea iluminării
Înseamnă rătăcire.
Lasă lucrurile să fie cum sunt
Şi nu va mai exista nici Sositul nici Mersul.
Urmează esenţa lucrurilor
Şi vei hălădui liber şi netulburat.
Unde zace gândul în cătuşe, adevărul e ascuns,
Căci totul este obscur şi tulbure.
Povara sentinţei
Aduce cu sine lehamitea şi epuizarea.
Ce folos poţi avea
Din actul de a deosebi ori de-a separa?
De vrei să afli Singura-Cale
Atunci tocmai lumea simţurilor şi-a închipuirilor
să n-o dispreţuieşti.
Într-adevăr, a le încuviinţa deplin
Se aseamănă cu adevărata iluminare.
Înţeleptul nu urmăreşte un scop
Nătărăul în schimb îşi pune singur cătuşele.
Există o singură Dharma, nu multe;
Actul de a deosebi apare prin necesitatea
Celui neştiutor de-a se crampona de ceva.
Să cauţi acel Singur-Spirit cu spiritul tău deosebitor
Este cea mai mare eroare dintre toate erorile.
Liniştea şi neliniştea provin din iluzie:
Iluminarea nu cunoaşte simpatia ori antipatia.
Toate dualităţile se înfiripă din eroare.
Sunt ca şi visele despre flori în aer:
E ridicol să încerci a le culege cu mâna.
Căştiguri şi pierderi, adevărat ori fals:
6

Când ochiul nu doarme niciodată
Toate visele dispar de la sine.
Când spiritul nu mai face deosebiri
Atunci cele zece mii de lucruri sunt
Cum sunt – dintr-o singură esenţă.
Să înţelegi taina acestei singure esenţe
Înseamnă să te debarasezi de toate încurcăturile.
Când este întrevăzută identitatea tuturor lucrurilor
A fost găsită esenţa atemporală a Sinelui.
Comparaţiile şi analogiile nu mai sunt posibile
Când dispar cauza şi relaţia.
Dacă contempli mişcarea în linişte
Şi liniştea în mişcare,
Atunci dispar concomitent mişcarea şi liniştea .
Dacă asemenea dualităţi încetează să mai existe
Însăşi Unitatea nu mai poate exista:
Nici o lege ori descriere nu mai e valabilă
Pentu aserţiunea aceasta definitivă din urmă.
Când Spiritul unit este în concordanţă cu CALEA
Sfârşesc toate aspiraţiile relaţionării cu Sinele.
Îndoielile şi indeciziile dispar,
Si-o viaţă în încredere deplină e posibilă.
Dintr-o data ne-am eliberat de cătuşe;
Nu depindem de nimic si nimic nu depinde de noi.
Totul e gol, limpede, iluminat prin sine
Fără de strădania sipirtului.
Aici gândirea, simţirea, ştiinţa şi închipuirea nu mai au
valoare.
În lumea AŞA-fiindului
Nu există nici sine nici altele.
Dacă vrei să fii în armonie nemijlocită cu aceasta
realitate
Spune, când apare îndoielile, doar; „Nu-Doi”
În acest Nu-Doi nimic nu este despărţit
Nimic exclus.
Indiferent când ori unde
Iluminarea înseamnă să pătrunzi în acest adevăr.
Şi acest adevăr este dincolo de expansiune ori
Contragere în spaţiu şi timp;
În el un singur gând e valabil zece mii de ani.
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Gol aici, gol dincolo
Însă universul infinit este
Mereu în faţa ochilor tăi.
Infinit de mare si infinit de mic;
Nici o deosebire. Fiindcă toate definiţiile au dispărut
Odată cu graniţele
Acestea sunt valabile şi pentru A Fi şi A Nu Fi
Nu pierde timpul cu îndoieli şi dispute
Care nu au nimic de-a face cu ele.

Hsin, înseamnă, literal, " inimă ". Aceasta implică

Un lucru, toate lucrurile
Toate laolaltă şi amestecate între ele
Fără de vreo deosebire.
Să trăieşti în aceasta realizare de sine
Înseamnă să fii fără de teamă în faţa imperfecţiunii.
Să trăieşti în această încredere este Calea înspre nondualitate
Fiindca non-dualul e una cu spiritul intim.

Hsin-Hsin Ming este unul dintre cele mai vechi și mai
influente scrieri Zen. Și este, de obicei, considerat ca fiind
primul poem de Zen.

Vorbe!
CALEA e dincolo de cuvinte
Căci de-a lungul ei nu există
Ieri
Mâine
Azi

mintea, nu mintea ignorantă indusă în eroare și înșelată,
ci mintea-Buddha. Hsin este mintea care fuzionează cu
mintea unică -omniprezentă.

Ming, înseamnă literal "înregistrare". Contează, de
asemenea, ca o "Sutra", și este expresie sau înregistrare
scrisă. Ming înseamnă, de asemenea, avertismente sau
atenționări.

Sosan Zenji (în chineză: Sēngcàn, Seng-ts'an)

Textul englez al ediţiei originale se bazează pe
traducerea lui Richar B.Clarks din chineză.

(Transpunere din engleză în română de Andrei
Zanca)
Titlul de Hsin-Hsin Ming poate fi explicat în
următoarele moduri:

Hsin, care înseamnă "credință" sau "confesiune". Acest
lucru nu este credință în sensul obișnuit al termenului, ci
este o credință care vine din experiența directă, o credință
care este cunoașterea supremă și înțelepciunea iluminării.
Această "credință" este afirmația faptului că întreaga
existență ori realitatea, este, în esență, mintea lui
Buddha, care este adevarata noastră natură. Hsin este
convingerea că la baza tuturor fenomenelor se află o
minte unică, mintea lui Buddha, care este una cu
adevarata noastră natură, natura-Buddha.

Konchi Sosan este al treilea patriarh al Zen în China,
urmând Maestrului Eka, cel de al doilea patriarh Zen.
Despre perioada dinaintea vieții sale monahale nu se
știe aproape nimic. Nici când și nici unde s-a născut,
nici care a fost numele său real. Cele mai multe estimări
biografice, apreciază anul de naștere în jurul anilor 510518 și bănuiesc locul nașterii undeva în provincia
Yunnan. A intrat în viața monahală foarte târziu, la
aproape patruzeci de ani, pentru timpul respectiv la
bătrânețe. Konchi Sosan - numele în japoneză - a avut o
contituție fragilă și bolnăvicioasă. Sosan, a suferit de o
curbură accentuată a coloanei vertebrale și de efectele
unei poliomielite. Biografii de mai târziu l-au denumit
din această cauză "sfântu schilod" sau un "sfânt infirm
". Calvarul lui Sosan, a fost permanenta sa respingere,
dat fiind faptul că a suferit de lepră. Motiv pentru care
și Maestrul Eka l-a refuzat inițial. Doar într-o discuție
doctrinară, devenită celebră, Eka și-dat seama ce spirit
grandios și profund a avut în fața lui. Sosan nu a știut
niciodată să citească și nici să scrie. Toate reflecțiile sale
și conversațiile doctrinare au fost scrise de către elevul
lui da'i Doshin. Chiar și celebrul său poem didactic
"Shinjinmei" este rezultatul unei dictări. (*n.n. - E.D.P)
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Sigur, nopţi şuierate de vânt. Era darul unui
marinar de-al ei.
Acum nu mai există marinarul. Femeia şopteşte
că, dacă urc la ea, îmi arată portretul tipului
numai cârlionţi şi bronzat. Naviga pe vapoare
jegoase
şi curăţa maşinile: eu oricum arăt mai bine.
Pe asfalt sunt două mucuri de ţigară .Privim spre cer:
fereastra aia de sus – îmi arată cu degetul – e a
noastră.
Acolo sus nu există sobă.. Noaptea, vapoarele
rătăcite
au puţine lumini sau numai stelele.
Traversăm asfaltul la braţ, ţopăind să ne-ncălzim.

CESARE PAVESE
(1908-1950)
Două ţigări
Fiecare noapte e-o descărcare. Priveşti reflexele
asfaltului pe şoselele ce se deschid lucioase de vânt.
Orice rar trecător are un chip şi-o poveste.
Dar la ceasul ăsta nici vorbă de oboseală:
lampioane cu miile
toate sunt pentru cei ce se opresc ca să scapere un
chibrit.
Flacăra se stinge iluminând chipul femeii
ce mi-a cerut un foc, se stinge-n bătaia vântului
iar femeia dezamăgită mai cere încă unul,
ce şi el se stinge:de data asta femeia râde pe-nfundate..
Aici putem vobi cu glas tare şi chiar să strigăm,
căci nimeni nu ne-aude. Ne ridicăm ochii
spre mulţimea de ferestre – ochi stinşi care dorm –
şi-adăstăm. Femeia dă din umeri
şi se plânge că şi-a pierdut fularul în culori
ce noaptea-i ţinea de cald ca o sobă.Dar dacă ne
dăm mai
după colţ vântul nu mai e decât o adiere.
Pe asfaltul tocit se vede deja un muc de ţigare.
Fularul ăsta era tocmai din Rio, îmi spune femeia,
ce e-ncântată că l-a pierdut, în schimb m-a găsit
pe mine.
Dacă fularul provenea din Rio, în timpul nopţii
a străbătut oceanul inundat de lumină de la marele
transatlantic.
8

Mit
Veni-va ziua când tânărul zeu va fi un om,
împăcat, cu mortul surâs al omului
care-a-nţeles. Soarele însuşi se preumblă-n apus
înroşind plajele. Va veni ziua când zeul
nu va mai şti unde erau plajele de odinioară.
Ne trezim într-o dimineaţă şi vara e dusă,
şi-n priviri încă se răzvrătesc splendori
ca pe-atunci, şi-n urechi tumultul soarelui
sângeriu. Altele sunt acum culorile lumii.
Muntele nu mai atinge cerul; norii
nu se mai strâng în ciorchini ca fructele; în apă
nu se mai străvede prundişul. Trupul unui om
îngândurat se pleacă unde pe-atunci un zeu răsufla.
Nu mai dăinuie soarele-n crug, mirosul de pământ,
şi calea cea liberă colorată de lume
nescocotind moartea. Vara nu se poate muri.
Dacă dispărea cineva, exista tânărul zeu
trăind pentru toţi nesocotind moartea.
E-o povară acum istovirea din toate mădularele
omului,
împăcat: calma istovire din zorii
prevestind o zi de ploaie. Plajele înnegurate
nu-l recunosc pe tânărul care pe-atunci era de-ajuns
să le privească. Nici marea văzduhului nu reînvie
sub răsuflarea-i. Buzele căzute ale- omului
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resemnate surâzând dinaintea pământului.

You wind ofMarch

Şi-atunci noi laşii
noi care iubeam seara
murmurândă, casele,
cărările de-a lungul râului,
luminile roşii şi murdare
din locurule-acelea, durerea
prea dulce şi tăcută –
noi ne-am smuls mâinile brusc
din lanţul viu
şi am tăcut, dar inima
ne-a tresărit de sânge,
şi toată tandreţea s-a stins,
uitarea de sine s-a risipit
pe cărarea de-a lungul râului –
nemaifiind robi, am ştiut
că suntem singuri şi vii.

Eşti viaţa şi moartea.
Ai venit în martie
pe pământul gol –
fiorul tău dăinuie.
Sânge primăvăratic
- anemone sau nor –
pasul tău uşor
a răvăşit pământul.
Durerea se-ntoarce.
Pasul tău vaporos
a readus durerea.
Era frig pe pământ
sub un biet cer,
era neclintită, sigilată
într-un vis tulbure,
precum cel ce nu mai suferă.
Chiar şi gerul era blând
înlăuntrul inimii, adânc.
Între viaţă şi moarte
speranţa nu se rostea.

Nocturnă
Colina a înnoptat pe cerul limpede.
În rama tabloului e capul tău ce se clatină abia
însoţind acel cer. Eşti precum norul
întrevăzut printre crengi. Îţi râde în ochi
stranietatea unui cer care nu e al tău.
Colina de pământ şi frunze îţi întunecă
cu amploarea ei neagră privirea intensă,
gura ta are cuta unei dulci scobituri
printre pantele depărtate. Pari să te joci
de-a colina masivă, de-a limpezimea cerului:
pentru a-mi fi şi mai dragă imiţi fundalul străvechi
făcându-l mai pur.
Dar trăieşti altundeva.
Sângele tău tandru e plămădit altundeva.
Cuvintele pe care le spui n-au nicio atingere
cu arida tristeţe a acestui cer.
Tu nu eşti decât un nor dulce de tot, alb
încâlcit într-o noapte printre ramuri străvechi.

Acum are un glas şi un sânge
orişice lucru viu.
Acum pământul şi cerul
sunt un fior puternic,
le răsuceşte speranţa
le răscoleşte dimineaţa
pasul tău le scufundă,
răsuflarea ta de auroră.
Sânge primăvăratic,
tot pământul se zbuciumă
într-un zbucium străvechi.
Ai readus durerea.
Eşti viaţa şi moartea.
Peste pământul gol
ai trecut uşoară
ca rânduneaua sau norul,
iar torentul inimii
s-a redeşteptat şi ţâşneşte
şi se oglindeşte în cer
şi răsfrînge lucrurileiar lucrurile, în cer şi în inimă
îndură şi şi se răsucesc
în aşteptarea ta.
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E dimineaţă, iată aurora,
sânge primăvăratic,
ai răvăşit pământul.
Se răsuceşte speranţa
şi te-aşteaptă, te cheamă.
Eşti viaţa şi moartea.
Vaporos îţi e pasul.

Voi trece prin Piazza di Spagna
Va fi un cer limpede.
Străzile se vor deschide
spre colina de pini şi de piatră.
Tumultul străzilor
nu va înrâuri acel aer ferm.
Florile stropite
de culori la fântâni
vor face cu ochiul ca femeile
amuzate. Scările
terasele rândunelele
vor cânta în soare.
Se va deschide strada-aceea,
pietrele vor cânta,
inima va bate tresăltând
precum apa-n fântâni –
acesta o să fie glasul
ce-ţi va urca scările.
Ferestrele vor avea
mirosul pietrei şi al adierii
matinale. Se va deschide o uşă.
Tumultul străzilor
va fi totuna cu tumultul
inimii în lumina tulbure.
Vei fi tu – neclintită şi limpede.
E-ntunecată dimineaţa ce se scurge
fără de lumina ochilor tăi.
traducere și prezentare: GEO VASILE
10

Cesare Pavese (n. 9 septembrie 1908, Santo
Stefano Belbo, Italia – d. 27 august 1950, Torino,
Italia) a fost un scriitor, poet, critic literar și traducător italian. Este considerat unul dintre cei mai
importanți scriitori italieni ai secolului XX.
Fiul lui Eugenio Pavese, funcționar la Tribunalul
din Torino și al Consolinei Mesturini, care provenea dintr-o familie de comercianți bogați.
Între 1915-1926 – clasele primare și studiile liceale
la Torino; spre sfârșitul acestei perioade începe săi citească pe D'Annunzio, Papini și scrie primele
versuri. Între 1926-1929 – este student la Universitatea din Torino, Facultatea de Litere și Filozofie.
Studiază cu multă pasiune literatura clasică și
engleză, începând să fie interesat și de literatura
americană cu gândul la o bursă la Columbia University, bursă pe care, din păcate, n-o va obține.
În 1930 - își susține lucrarea de diplomă, dar nefiind
înscris în partidul fascist, nu poate deveni asistent la
Universitatea din Torino. Predă ca suplinitor latina
în apropiere de Torino. În 1933 - se înscrie, dar nu
din convingere, în Partidul Național Fascist și astfel poate deveni profesor suplinitor de italiană la
liceul la care a studiat, în Torino. Colaborează la
editura lui Giulio Einaudi fondată la Torino, în
sediul publicației comuniste "Ordine nuovo". În
1934 - din mai până în ianuarie 1935 îl înlocuiește
la direcția revistei "La cultura" pe Leone Ginzburg,
arestat din cauza activității sale politice. În 1935 o cunoaște pe Battistina Pizzardo (Tina), profesoară de matematică, angajată în mișcarea
antifascistă, femeia care îi va marca întreaga viață
afectivă. În 13 mai este arestat și după câteva luni
de închisoare, este condamnat la trei ani de domiciliu forțat în Calabria. În 1936 - martie este eliberat și revine la Torino, unde află că Tina s-a logodit, veste care-i provoacă o profundă criză sentimentală și morală. În 1945 - după eliberarea
Italiei, editura Einaudi își reia activitatea.
În 1950 - în iunie primește premiul 'Strega' pentru
"La bella estate" ("Vara de neuitat").
Pe 17 august 1950 - ultimele pagini din jurnalul "Il
mistiere di vivere" ("Meseria de a trăi") În 1950 în
noaptea de 26 august 1950 - Pavese se sinucide
într-o cameră din hotelul Roma din Torino.
ALTER N AN ŢE

DAN FLORIȚA-SERACIN
IMITATORUL DE PĂSĂRI
Erau vreo cinşpe – douăzeci. Toţi tunşi chilug,
şezând pe cuferele lor cătăneşti din lemn, mâncând
seminţe de floarea soarelui, cojile scuipându-le pe
caldarâmul din faţa fabricii, acolo unde coborâseră
din decovil, un trenuleţ dotat nu doar cu platforme
pentru transportat marfa, ci şi cu clase, cum erau numite vagoanele pentru călători. Li se spusese să aştepte. Iar ei aşteptau cuminţi, mâncând seminţe şi învârtindu-şi ochii miraţi de lumea în care tocmai descinseseră. Purtau haine sărăcăcioase şi în picioare, toţi,
fără excepţie, tenişi. Tenişi albaştri noi.
- De unde aveţi tenişii? i-a întrebat Klesch.
- Ce-s ăia, bre? s-a interesat unul, care a găsit
de cuviinţă să-i răspundă.
- Tenişii, bă! De-i purtaţi voi în picioare...
- Aaa, gumeţii ăştia? Ni i-au dat ca să nu venim desculţi...
Klesch a tăcut derutat. Venise cu mine să-i vedem
pe moldoveni. I-au trimis să fie înscrişi la şcoala
profesională. Că tocmai înfiinţaseră şcoală profesională pe lângă fabrica noastră şi nu erau copii,
adică destui elevi localnici înscrişi. De aceea ne-au
trimis din alte părţi.
- Bă, îl întrebase Klesch pe cel care-i răspunsese, fete n-aţi adus cu voi?
Apoi s-a întors spre mine, făcându-mi cu
ochiul.
- Feati? pricepuse cel întrebat. Nu. N-au vrut.

- Ce n-au vrut?
- Să se bage la profesională. Or rămas la cratiţă. Ş-aşa se mărită azi-mâine... Ziceu ele. Aşa-s
featili.
Băiatul răspundea între două scuipări ale cojilor de floarea soarelui. Culeseseră pălării de floarea soarelui de pe câmp, căci decovilul adăsta cam
mult în staţii. Scuipa cojile tehnic, observase micul
Klesch, adică într-un anume loc, unde se strânseseră grămăjoară. Ai fi zis că proceda astfel, pentru
ca la plecare să ia grămăjoara cu dânsul.
- Da la Moldova n-aveţi profesională? se interesase prietenul meu.
Băiatul ridicase din umerii lui slăbănogi. Avea
ochi intens albaştri şi sprâncene aproape albe. Pe
pomeţii obrajilor îi înflorea un început de acnee.
Degetele cu care îşi vâra seminţele între dinţi se
prelungeau cu unghii lungi, încovoiate, negre la
capăt.
- Poate că avem, spusese. Da ăştia au venit după noi... Apoi ne-au împărţit. Noi am ajuns aici.
Decovilul care-i adusese pe noii veniţi se întorcea pe linia cu ecartament îngust pufăind şi şuierând. Făcea atâta zgomot, încât toţi locuitorii micii aşezări, înşiruite de-a lungul văii de la poalele
munţilor Poiana Ruscă, aflau de la un capăt al
acesteia la celălalt de manevrele lui. Lăsase platformele cu materie primă în incinta fabricii, urmând ca vagoanele pentru pasageri să le ia cu sine
până sus la depou, pentru a fi sumar cosmetizate,
aş spune acum. Numite simplu de localnici clase,
erau imitaţii în miniatură ale vagoanelor de pe căile ferate cu ecartament normal. Vopsite în verde,
culoarea abia li se distingea sub stratul de funingine, căci locomotiva mergea cu cărbuni. Şi ea era
negră-tăciune, doar anumite piese îi strălucesau ca
aurul. Dar nu erau din aur, cum ne păcălise bunicul lui Klesch, când eram mai mici, ci din alamă.
Aşa îl cunoscusem pe Culiţă, viitorul nostru
coleg. Dar moldovenii lui îi pronunţau numele într-un mod foarte ciudat: Culiţî. Mai pronunţau ei
şi altele foarte ciudat. Până la urmă, însă, ne-am
obişnuit unii cu alţii şi toate au redevenit fireşti. Iar
ei şi-au mai adaptat vorbele după pronunţia noastră.
Amănuntele acestei prime întâlniri mi-au ră-
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mas foarte vii în minte. Mi s-au păstrat şi alte întâmplări ale vremurilor de atunci în memorie, dar
mai învălmăşit, din ce în ce mai învălmăşit pe
măsura trecerii timpului.
Pentru a fi organizate spaţii de şcolarizare, s-au
aliberat nişte încăperi deasupra unui atelier de
prelucrări metalice, numit la şlaifărai, ale cărui zgomote le auzeam în timpul orelor. Acestea erau predate de ingineri sau maiştri în funcţie de timpul liber şi
nevoia de bani ale fiecăruia. Director era inginerul Bână,
care şi-a făcut studiile la facultatea muncitorească.
Probabil că de aceea l-au şi trecut la şcoală, pentru că
veniseră la fabrică alţii, mai studiaţi. Om bun tov director, aşa-i spuneam, fiindcă şi dânsul ni se adresa la
fel: Mă tovule, ia vino tu încoace!, de pildă. Din cauza
platfusului avea un umblet greu.
Fuseserăm înghesuiţi în nişte bănci lungi, confecţionate în grabă din PAL melaminat, având marginile protejate cu fier cornier, care ne cam tăia îndărătul genunchilor sau pe la coate. Deşi ni se spusese
să avem grijă de ele, fiindcă erau bunuri ale poporului
muncitor, încă din primele zile moldovenii noştri le
împodobiseră cu inscripţii de tot felul. Şi Culiţă îşi
scrijelase numele în melamina băncii cu un briceag
având mânerul în formă de peşte. Klesch se îndrăgostise de briceagul lui Culiţă şi îi oferise tot felul de
obiecte în schimbul său, între care o râvnită şi de
mine lanternă cu dispozitivul de iluminat detaşabil,
dar noul nostru coleg n-a fost tentat de nimic. Briceagul i-l dăduse tatăl său la plecare, ne explicase.
Culiţă se nimerise în bancă alături de noi, lângă mine şi Klesch, adică, nu lângă moldoveni de-ai
săi, fiindcă dirigintele, maistrul Flocan, fie-iertat, ne-a
amestecat în clasă după criterii care nu ne-au devenit
niciodată limpezi. Aşa ne-am cunoscut mai bine.
- De ce te cheamă pe tine Klesch? l-a întrebat
moldoveanul pe prietenul meu. Ce nume mai e şi
ăsta, Klesch?
- E un nume nemţesc, i-a răspuns cel întrebat.
Ce, nu-ţi place? Ai ceva contra?...
Lui Klesch, suspicios din fire, îi sărea lesne
ţandăra.
- Şi tu eşti neamţ? Ca Tantebrau?... îşi continuase netulburat Culiţă investigaţia.
Izucnisem în râs. Tante Braun, nemţoaică întradevăr, era bucătăreasa cantinei şcolii. O femeie de
12

toată isprava, iubită de internişti fiindcă le dădea, de
câte ori îi era la îndemână, suplimentul cerut de ei.
Internatul fusese improvizat în nişte clase dezafectate
ale şcolii generale. Tot acolo se afla şi cantina. Directorul Bână se înfăţişa des pe la cantină iar tante Braun
îi dădea să guste direct din polonic mâncarea, pentru
că aşa voia el. Mai mult nu, fiindcă ţinea regim pentru ulcer gastric. În schimb, nu înţelegea să renunţe la
ţigările lui Mărăşeşti, din care fuma câte două pachete
pe zi.
- Doar o gură, tante Braun, îi zicea directorul
bucătăresei, doar atât! Apoi o lăuda pe limba ei: Sehr
gut! Sehr gut!

Iar moldovenii ziceu şi ei: Zer gut! Zer gut! de
câte ori le dădea Tantebrau supliment.
Ca să-l familiarizeze pe Culiţă cu specificul locului, Klesch l-a invitat într-o duminică la slujba de la
biserica catolică. Îl însoţisem şi eu, fiindcă oricum naveam ce face, în duminica aceea pe la ora zece. Eu
mai fusesem la biserica catolică şi ştiam că Klesch se
îmbrăca ministrant. Adică, participa la serviciul divin
purtând o îmbrăcăminte specifică ritualului, din care
se distingea cu deosebire gulerul, foarte lat, în diferite
culori, tivit cu o bendiţă aurie. Culiţă rămăsese cu gura căscată, văzând cele petrecute în biserică.
- Ce face ăla acolo? mă întrebase. Şi ce tot cară
hârţoaga ceea de colo până colo?
- Îl ajută pe popă, îi explicasem. Iar aia nu-i
hârţoagă, ci chiar Sfânta Evanghelie.
Mai mult decât slujba, la catolici îmi plăcea că
mă puteam urca să suflu în foalele orgii. Chiar la baza
turlei bisericii se afla un fel de pedală care trebuia de
repetate ori apăsată, pentru ca aerul, acumulat în
nişte foale, să acţioneze orga. Acolo se strângeau
băieţii care se plictiseau asistând la slujbă. Era locul
unde puteau râde nestânjeniţi şi spune bancuri. L-am
dus şi pe Culiţă acolo.
- Tii, bre, exclamase, mare trasnaie! Adicătălea,
dacă apăs eu pe talpa asta, cântă flaşneta ceea mare de
se aude înăuntru?
Popa, părintele Bledy, era un om bătrân şi
gârbovit. Cu toate astea, putea să fugă după copiii care săreau gardul ca să fure fructe din grădina casei
parohiale. Pe unul l-a surprins în pom şi l-a bătut cu
un mă-nunchi de urzici. Iar ăla, Teslevici pe numele
lui, fost coleg cu mine în învăţământul primar, a sărit
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de sus şi şi-a rupt piciorul din şold, de a rămas şchiop
pentru toată viaţa lui. Dar asta s-a întâmplat cu ceva
timp în urmă, înainte de venirea moldovenilor la
Umileni.
- Şi pe mine m-a bătut der Vater, ne-a mărturisit Klesch râzând. Pentru că ne-a părât unul că băgam piţule în punga aia de colectat bani la biserică.
De mult apăreau piţule în pungă şi nu ştiau de unde.
-Da ce-s alea piţule, bre? s-a interesat Culiţă.
- Bani vechi, bre, l-a imitat Klesch. Bani de ăia,
de altădată.
- Şi te-a bătut?
- Da, pe mine şi pe încă vreo doi, ne-a tras de
perciuni şi ne-a pus să stăm în genunchi în sacristie
şi să spunem de o mie de ori Tatăl nostru. Asta până
când a venit bunicul după mine. Şi când a auzit ceam făcut, mi-a mai buşit şi el vreo două. Şi un picior
în cur mi-a tras. Că aşa termina el orice bătaie, cu un
picior în cur şi cu înjurătura du, verdammter Schwein!
Ăsta îi era obiceiul pe când fusese maistor în fabrică
la Auschnit şi îşi mai altoia ucenicii. Iar Vater Bledy
s-a prefăcut că nu aude!...
- Eu nu stau să dea cineva în mine, ne-a mărturisit Culiţă. Când eram printr-a treia, tovar’şu învăţător
de la noi din sat mi-a dat o palmă că greşisem ceva în
caiet, iar el tocma se uita peste umărul meu când
greşisem şi mi-a dat o palmă după cap. Atunci m-am
ridicat şi i-am pălit şi eu una cât am putut peste
mână, şi dup-aia am fugit de la şcoală şi n-am mai
vrut să mă întorc. De vreo două ori m-a adus cu de-a
sila tata înapoi la şcoală şi eu tot n-am rămas. Până
când tovar’şu învăţător a venit la noi acasă şi m-a luat
cu binişorul şi mi-a spus că-i pare rău că i-a scăpat
mâna atunci şi dup-aia m-am dus. Da n-a mai dat
niciodată în mine de atunci. Am citit în ochii lui că
n-are să mai dea!...
- Mă, da rău poţi fi tu! S-a mirat Klesch. Adică,
dacă îţi dau eu una aşa, prieteneşte peste spate, ca să
mă esprim aşa, tu ai fi în stare dup-aia să-mi poceşti
mutra?
- Dacă e prieteneşte, nu! a râs Culiţă.
- Da de unde ai ştiut tu că învăţătorul ăla nu ţi-a
dat şi el una tot aşa, prieteneşte, ori în glumă, hai?
- Am ştiut, a spus, posomorându-se brusc, Culiţă.
El a dat cu ură. Eu simt ura altuia, aşa cum se zice că
o simt şi câinii. Şi ura, şi teama!...

Atunci Klersch n-a mai întrebat nimic. Pe poarta
înaltă a bisericii începuseră să iasă oamenii de la
slujbă. Erau toţi îmbrăcaţi sărbătoreşte, cu cele mai
bune haine, multe femei purtau pălărioare negre, iar
bărbaţii erau traşi la costum închis la culoare, cu
cravată ori lavalieră asortate, până la unul.
- Uite-o şi pe Tantebrau, arătase Culiţă cu degetul.
Zer gut! Zer gut! i-a strigat el cu gura până la urechi.
Tante Braun i-a răspuns, făcându-i semn cu mâna.
- Poate nu mă credeţi, da eu n-am mai văzut nemţi până acum, ne-a mărturisit cu un aer stânjenit
Culiţă. Decât la film. Da acolo, la film, toţi nemţii păreau foarte răi. Omorau oameni, dădeau foc, trăgeau
cu tunurile... Nemţii de aici par foarte buni. Tantebrau ne e ca o mamă... Toţi o iubim pe Tantebrau.
- Eu nu mă duc la filme din alea, a scuipat cu
indignare Klesch. Sunt toate nişte minciuni!...
- Păi, ne-au tot dus cu şcoala, a răspuns cu un aer
încurcat Culiţă. Simţise că atinsese o coardă sensibilă
a colegului nostru. La căminul cultural. Când venea
caravana cu filme ne duceau. Iar învăţătorul nostru,
transnistrean de obârşie, ne vorbea apoi despre Armata Roşie şi despre tătuca Stalin, oteţ narodov...
Klesch mai scuipase încă o dată într-o parte, fără să
mai zică nimic. Culiţă n-avea însă habar că după
război părinţii colegului nostru fuseseră deportaţi la
muncă silnică în URSS. Mama îi murise acolo, iar
tatăl, la eliberare, se ceruse în Germania, unde îşi
întemeiase altă familie şi avea copii. Klesch al nostru
fusese crescut de bunici.
Într-una din zile aflasem că prietenul nostru, îl
socoteam deja prieten, Culiţă, ştia să imite păsările.
Avusesem oră liberă, un tov inginer, ca să zic precum
directorul nostru de la profesională, nu putuse veni
să-şi ţină lecţia, iar noi am ieşit din sala de clasă, neam căţărat pe un muncel din apropiere, până la liziera pădurii, şi am privit în jos. De acolo se puteau
vedea valea ca-n palmă şi fabrica, cu toate anexele ei,
iar mai la stânga - terenul de fotbal. Căci fabrica avea
şi echipă de fotbal pe nume Laminorul. Dar terenul
nu era acoperit cu gazon, ci cu zgură. Dacă nu ştiai ce
este, văzută de sus, te puteai mira de pata aia neagră
din vale.
Ne-am tolănit pe iarbă, se făcuse linişte, nu se
auzeau decât foarfeca de tăiat platine pentru laminorul de tablă şi, din când în când, uruitul unui pod rulant.
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- Pe aici cresc numai fagi, a spus atunci Culiţă.
Iar mai sus, brazi. La noi cresc cu deosebire salcâmi
şi sălcii în locurile joase. Salcâmii au coaja aspră, dar
pot fi descojiţi uşor. Mie îmi plac salcâmii, mai ales
pentru că primăvara fac nişte flori mărunte, albe.
Florile alea, adunate ciorchine, pot fi mâncate. Mănânci până nu mai poţi şi tot ai mai mânca, pentru că
nu prea ţin de foame. Florile de salcâm le plac şi albinelor. Am un unchi, fratele mai mare al tătucăi, care
e prisăcar. Stă toată ziua aplecat peste stupi, ca un călugăr în mătaniile lui. Când mă mai duc pe la el, îmi
dă să mănânc miere. E atât de dulce, ca mai mult de
două linguroaie nu pot mânca. Odată, când eram
mai mic, am auzit pe popa al nostru zicând că în rai
curge numai lapte şi miere. Eu am stat şi am chibzuit.
Cu mierea sunt lămurit, mi-am spus. Mai mult de
două linguroaie nu pot să mănânc. Atunci să vedem
cum stăm cu laptele. Că noi ţineam capre şi laptele
de capră nici acela nu-mi plăcea. De umbla mama
prin vecini să schimbe lapte de capră cu lapte de
vacă, să-mi înmoaie şi mie în ceva mămăliga. De-aia
l-am întrebat pe popă: părinte, de ce fel de lapte
curge prin rai, de capră ori de vacă? Să ştiu de-un
rând, n-aş vrea să rabd de foame pe-acolo. Iar popa
s-a încruntat la mine şi mi-a vorbit urât. A crezut cămi bat joc de el. Nouă ne-a plăcut ce ne-a povestit
Culiţă şi am râs. Mai mult râdea Klesch şi tot zicea că
are de gând să-l întrebe şi el la orele de catehizare pe
Vater Bledy al nostru ce fel de lapte curge prin rai.
După aceea, chiar lângă noi, se făcuse auzită o
pasăre, iar după câteva clipe Culiţă o imitase fără
greş, fluierând cu buzele ţuguiate. La început nu ne
venea să ne credem urechilor. Dar Culiţă a repetat
identic fluieratul spre imensa noastră mirare.
- De când ştii tu să faci aşa? a întrebat Klesch.
- Păi, aproape de când mă ştiu, a răspuns cel
întrebat. De când am început să umblu cu animalele
la păscut, cu caprele, mai ezact. În satul nostru de
lângă Sirete sunt păduri de şes, cum ziceam,
dumbrăvi sau huci, aşa le spunem noi, şi acolo sunt
puzderie de păsări. Şi ca să-mi treacă timpul am
început să fac ca ele... unele îmi răspund, a adăugat
râzând Culiţă.
- Bă, i-a spus atunci Klesch, ar trebui să te duc
să te audă şi bunicu-meu. El e vânător şi are o fluieriţă cu care face taman ca animalele. Pricepi? Da tu
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n-ai fluieriţă. Tu eşti, tu eşti... un fenómen!
- Ce-i aia, fenómen?
- E o vorbă de-a bunicului meu. Fenómen e ceva, cum să-ţi esplic, ceva măreţ, ceva care nu vezi ori
auzi prea des.
Faptul că micul klesch îşi invitase noul prieten
la el acasă mă uimise aproape la fel de mult ca fluieratul lui Culiţă. După câte ştiam, cu excepţia mea, aproape nimeni nu se mai bucurase de acest privilegiu.
Moşu Klesch şedea pe o laviţă sub nucul imens
din curtea casei când am ajuns noi. Era alb de tot la
păr şi, în pofida zilei călduroase, purta un laibăr de
postav negru cu bumbi de argint şi ciorapi de lână în
picioare. Aţintise nişte ochi albaştri, umezi, asupra
noastră din momentul în care auzise lătratul câinelui
său, Waldi.
- Waldi, îl potolise el, cu glas obosit.
Iar câinele se liniştise imediat şi i se culcase iarăşi la
picioare.
Bătrânul obermaistor ştia de venirea noastră şi
ne aştepta. Îl privise cercetător pe Culiţă.
-Tu eşti Moldauer, venit aici? i se făcuse auzită
aceeaşi voce de om sfârşit de povara vârstei. Se vedea
că nepotul său îi dăduse în prealabil detalii.
- Ce spune? înterbase Culiţă.
- Dacă eşti moldovean...
Culiţă înclinase de câteva ori scurt din cap.
- Mai fost Moldauer aici, unii şi rămas în ’47. Da
tu de ce venit?
- Păi la şcoală, a încercat să-l lămurească prietenul
nostru.
- A, so, da la voi la Moldau nu este şcoală?
- Ba este, se mai dezgheţase Culiţă. Da nu din asta.
- A, so, repetase înţelegând moşu Klesch şi se
aplecase să-şi scarpine pe spate câinele lăţos.
Când îl auzise prima dată pe Culiţă, la cererea
nepotului său, imitând o pasăre, moşu Klesch se
oprise din scărpinatul câinelui şi rămăsese cu ochii
pironiţi în gol.
- Asta a fost un Stieglitz! remarcase apoi, cu un
glas parcă mai înviorat, bătrânul.
Culiţă mai scosese câteva triluri. Moşu Klesch le
recunoscuse numaidecât:
- Asta Meise, asta Goldammer, asta Grasmucke...
- Băăă, făcuse bătându-şi palmele cu mirare micul
Klesch, după cum se vede păsările voastre din Mol-
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dova vorbesc taman aceeaşi limbă cu ale noastre, de
aici!
Tocmai atunci trecuse cârâind deasupra casei o
cioară. Culiţă o imitase imediat fără greş. Toţi am
izbucnit în râs. Simţind că nou venitul în curtea lor se
bucura deja de simpatia stăpânului său, câinele Waldi
venise să i se gudure la picioare, lăsându-se mângâiat
pe cap cu limba scoasă de satisfacţie.
- Şi eu am acasă un câine, ne mărturisise cu faţa
brusc adumbrită Culiţă. L-am crescut de mic. Îl
cheamă Sultan. E cel mai bun prieten al meu. De fapt,
e singurul meu prieten... Acolo, fireşte, se simţise
numaidecât dator să adauge.
Altădată ne-am dus cu Culiţă să prindem peşti
pe Cornet. Cornet este numele unei străzi din Umileni care se sfârşeşte în pădure, continuată fiind de un
drum forestier, dar şi al unui pârâu care curge de-a
lungul străzii aceleia. Undeva mai sus se află cascada
Cornet, o cădere de apă de mai mulţi metri, unde se
găsesc de obicei păstrăvi. Cei îndemânatici, cum era
şi Klesch al nostru, se puteau alege cu patru – cinci
păstrăviori la o ieşire. Scotoceau cu mâna pe sub
pietre şi îi prindeau. Aşa s-a întâmplat şi atunci, când
ne-a însoţit la pescuit Culiţă. Cum eu nu prea le
aveam cu prinsul peştilor, rămăsesem pe mal,
aşişderea şi Culiţă, care-şi scosese briceagul din
buzunar şi îşi cioplise dintr-o ramură de corn un
toiegel de toată frumuseţea. Văzând că îl admir, mi-l
dăruise numaidecât:
- Eu îmi fac altul când vreau, explicase. La noi, la
Moldova, copiii se întrec să facă toiegele ori fluiere,
dacă găsesc lemn potrivit, şi mai câte altele. Iar featilii
se întrec în cusături... Şi de Paşti la încondeiat ouă.
Klesch ieşise zgribulit din apa rece şi se freca
înnebunit pe picioare.
- Uuuh, făcea el, parcă te frige apa asta. Uuuh!...
Îşi trăsese pantalonii peste picioarele încă ude şi
tot se mai văita de frig. Peştii prinşi îi învelise într-un
ziar, laolaltă cu un mănunchi de urzici. Apoi ne
întinsese fiecăruia câte o ţigară. La fura de la bunicul
său, care îşi cumpăra ţigări, apoi le desfăcea ca să
prizeze tabac.
- Nu-i fur decât puţine, ca să nu se prindă moşul,
explicase el. Şi asta până nu apucă să le desfacă pentru ca să usuce mai bine tutunul. Altfel se mucezeşte.
Avem o casă umedă şi igrasioasă... Le desface la soare.

Apoi păzeşte să nu i se risipească în vânt tutunul.
- La noi se prindea, până într-o vreme, în Sirete
peşte cu trotil, ne povestise Culiţă. Şi cu grenade se
mai prindea. Momeai peştii cu bulz de mămăligă, aşteptai până se adunau şi aruncai ceva mai sus, ca să
nu-i faci bucăţi, o grenadă. Apoi n-aveai decât să te
duci mai la vale şi să-i aduni în poala cămăşii...
Noi făcuserăm ochii mari:
- Cu trotil, cu grenade?... Da de unde aveaţi voi
aşa ceva?
- Ei, se codise să răspundă Culiţă, ei, se găseau!...
Şi acum, dacă ştii unde, mai găseşti.
- Da cum se poate, îşi bătuse palmele a mirare
Klesch. Da ce, cresc aşa, la marginea drumului?
- De crescut nu cresc ele, da uneori s-au mai aflat şi la margine de drum. Şi bombe nesplodate s-au
găsit nu puţine.
Klesch tăcuse brusc. Începea să înţeleagă cum
stăteau lucrurile.
- Au fost pe la noi lupte grele, continuase Culiţă,
trăgând cu ochiul la prietenul nostru, căruia, evident,
discuţia începuse să-i displacă. Dar nu o întrerupsese.
Curiozitatea îi era prea mare. Au fost lupte cam pe
vremea când tătuca era de anii mei. Nemţii săpaseră
o mulţime de gropi, făcuseră întărituri, da ruşii i-au
alungat şi întăriturile s-au surpat sub ploaia de obuze
şi bombe. Acolo s-a găsit muniţie cu ghiotura...
- Ai găsit şi tu cumva? întrebasem eu.
- Da, recunoscuse cu simplitate Culiţă, da a trebuit s-o tăinuiesc bine. Că au venit armată şi miliţie
puzderie să o descopere. Că s-au întâmplat necazuri.
Un frate al tătucăi, nu prisăcarul, altul, moş Toader îi
ziceam, a sărit cu plug şi boi cu tot în aer când a dat
cu brăzdarul peste o mină. Iar un copil, vecin al
nostru, a murit sub ochii mei când a dat foc unei
bombe.
- Cum aşa, a dat foc?
- Păi descoperise el bomba asta mai demult, da
era prea grea s-o urnească din loc. Iar de lăsata
secului ne-am adunat noi pe furiş mai mulţi copii să
esplodăm bomba. Şi am strâns în jurul ei un morman
de vreascuri şi i-am dat foc. Da am aşteptat mult şi
bine culcaţi pe pântece şi bomba nu mai esploda. Şi
copiii care veniseră au început să râdă de vecinul meu
că ne-a amăgit cu o bombă stricată. Atunci el s-a ridicat în picioare, să mai arunce vreascuri pe foc şi atun-
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ci bomba a esplodat... A fost zarvă mare şi jale în tot
satul...
- Te-ai dus şi tu? îl întrebase Klesch. Da parcă
ziceai că nu ai prieteni. Că singurul prieten al tău îţi
este câinele.
- Da, aşa e, da câinele nu îl luasem cu mine. De
dus, m-am dus şi eu cu gloata, că era lăsata secului şi
lumea era pusă pe şotii. Aşa e obiceiul pe la noi!...
- Dadecenuaituprieteni?... l-amîntrebateuatunci.
- Păi, mi se dusese buhul că-s muşcăcios.
- Cum?...
- Muşcăcios. Muşc...
- Ce muşti?
- Pe oricine dă în mine. Dacă sunt mai slab ca el
şi nu-l pot bate, când îmi vine la îndemână îl muşc.
Acum nu se mai apropie de mine nicicare. Am
încercat să-mi fac şi câinele rău, să muşte, da el latră,
latră până osteneşte, da nu muşcă pe nimeni!
Se lăsase tăcerea. Aerul de răcoros de seară al
pădurii ne făcuse să strângem din umeri. Era timpul
să plecăm. Klesch descoperise abia atunci toiegelul
cioplit de Culiţă. Ţistuise din dinţi admirativ:
- Tot nu vrei să primeşti ceva pe brişca aia? întrebase el iarăşi.
- Cel mai mult trotil şi cele mai multe grenade le
avea unu Valcalin al lui Cacăfoc, se prefăcuse Culiţă a
nu fi auzit întrebarea lui Klesch. Ştia să le găsească. A
vândut multe pe bani frumoşi. Şi femeilor le vindea
trotil.
- Femeilor!... am exclamat într-un glas de mirare.
- Da, femeilor. Îl foloseau la vopsit pânza. Dă o
culoare galbenă, frumoasă... Om rău Valcalin ăsta...
N-are mamă, n-are tată. Tot satul îi ştie de frică.
Umblă cu pistol şi, când îi vine bine, împuşcă ce-i iese
în drum. Se plâng oamenii că le dispar din animale.
Da nimeni nu l-a dovedit până acum.
- Nu l-ai muşcat vreodată? încercase să facă haz
micul Klesch.
- Nu, nu! N-am avut de-a face cu el. Da mai
degrabă aş muşca un animal turbat!...
Uitasem de discuţia asta.
Dar în toamna următoare, Culiţă nu s-a mai întors la Umileni la şcoală. Unul dintre consătenii lui, la
fel, colegcu noi, văzându-ne, s-a grăbit să ne lămurească:
- Culiţă nu mai vine aici, ne-a spus el. L-au săltat
acu’ vreo lună şi l-au dus la şcoala de corecţie.
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- Da de ce l-au săltat? am întrebat noi cu respiraţia
tăiată de emoţie.
- Apoi a omorât astă-vară pe unul, ne-a explicat fără să se precipite moldoveanul.
- Ce-a făcut? nu ne-a venit să ne credem urechilor.
- Apoi, cum v-am spus. A trimis pe unul la tartorele lui, că mai bine n-oi putea zice. Ne-a mântuit de el că
era om rău.
- Valcalin!... a îngămat atunci Klesch.
- Da, da, a confirmat moldoveanul. Al lui Cacăfoc..
Da de unde ştiţi?
N-am răspuns. De parcă în clipa aceea, revenindune din uluială, am început să cugetăm asupra faptului.
- Da cum s-a-ntâmplat? a întrebat în cele din urmă,
cu sfârşeală în glas, Klesch.
Obiceiul lui de a se băga mereu primul în vorbă nu
şi-l făcea uitat în nicio împrejurare.
- Păi, a venit, tărăgănat de importanţa relatării, răspunsul, zic că i-ar fi omorât câinele. La momit cu ceva
mân-care şi i-a atârnat de gât o grenadă cu inelul tras. A
mai făcut-o şi altora.
Ne-am şi închipuit scena: bietul Sultan alergând
nedumerit de greutatea neşteptată cu care se alesese la gât,
pulverizat apoi de explozia grenadei în câteva secunde...
Poate sub privirile stăpânului său!
- Da de ce?... am încercat noi să înţelegem cele
întâmplate. Ce-a avut cu el? L-a muşcat cumva?
- Ei, de ce? ne-a repetat întrebarea moldoveanul. Vedeţi-vă de treabă! Ce să-l muşte?... Păi nu tocmai vă spuneam că era om rău? O făcea de-al dracului. Să bage frica
în lume!...
- Şi Culiţă atunci?... l-a descusut cu nerăbdare Klesch.
- Culiţă atunci i-a făcut felul. A scos şi el o grenadă de
pe unde o avea şi i-o aruncase ăluia, când nu se aştepta, la
picioare. Buum!... Şi gata a fost! Au încercat să-l ducă la
spital la Roman, da nuuu... Ce să-l mai ducă?...
S-a strâns aproape tot satul în faţa curţii lor când a
fost să-l ia pe Culiţă. Stătea lumea sprijinită de zaplazuri
şi se uita. Iar mă-sa se ţinea de el şi bocea pe umărul lui
ca la mort. Ea, mă-sa, a venit mai târziu la mine, pe când
mă pregăteam să vin iar încoace. Se împuţinase la trup
în câteva zile de jale. Şi mi-a dat să vă aduc asta. Culiţă
cică i-ar fi zis să vă aduc. Că se legase de voi pe-aici...
Moldoveanul îşi desfăcuse mâna strânsă. În podul
palmei lui văzuserăm atunci lucind un briceag mic cu
plăselele în formă de peşte.
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MAGDA URSACHE
CRIMĂ FĂRĂ PEDEAPSĂ
„Sălciile de pe Aiudel”
Galopăm pe melc, aşa cum spune Vasile Gogea
într-o propoieziţie, spre o democraţie reală, spre libertatea opiniei. Adevărul te face liber? Da, dar nu în
comunism, nu în postsocialism , din cauza ideologiei political correctness. Cel rejectat de la Premiul
Goncourt, Vintilă Horia, de oficialii şi oficializaţii
ţării lui în „veacul aflat sub copite de drac”, avertiza că
nu-i preţ prea mare pentru a rosti adevărul. Preţul a
fost, însă, imens : Viaţa.
Cele 4 etape : acuza de trădare – procesul în
Tribunalul Poporului - condamnarea – moartea. Iar
trauma Piteşti cu Camera 4 Spital, trauma Aiud cu
Zarca, trauma Jilava cu Neagra, trauma Sighet, trauma Râmnicu Sărat, trauma Canalul Morţii sunt
nevindecabile atâta vreme cât dreptate nu se face. Le
dăm dreptate in petto martirilor, dar nu le facem
dreptate, din teama că strigă la noi domnul Florian :
Fasciştilor!, Legionarilor!, crezându-se arbiter în aşa zisul antisemitism al românilor şi sprijinindu-se pe
aberanta Lege 217/ 2015, care a impus un fel de dictat
ideologic cu rădăcină în proletcultism. Ce pleaşcă
pentru Institutul „E. W.”, să ne pedepsească având
legea–n palmă!
Un tinerel teleast de post public susţinea recent că

anticomunismul e, după atâţia ani de la căderea comunismului, penibil. Că-i penibil să lupţi împotriva
lui la aproape 30 de ani după. Relax, dragi telespectatori, comunismul e mort! Nu şi neo-comunismul, sub
semnul statuii înălţate la Trier. S-o fi uitat că holocaustul revoluţionar, planificat să distrugă popoare
întregi incapabile de stat revoluţionar, adică marxist, e
sintagma bărbosului? Că Adolf personal mărturisea
că a învăţat destule de la Karl, la fel Iosif ? Fără Marx
n-ar fi fost posibil Lenin, fără Lenin n-ar fi fost posibil
Stalin, fără Stalin n-ar fi fost posibilă Ana Pauker. Iar
Ana nu se juca : într-un Consiliu de Miniştri, a cerut
moartea a 30.000 de „reacţionari –bandiţi”, iar Groz(e)a,
din prezidiu ,a acceptat propunerea.
Cei crescuţi în poala lui Marx şi urmaşii lor direcţi încearcă distrugerea din interior a istoriei, dar şi
a culturii noastre, cum au mai făcut-o. Mumii proletcultiste ca Leonte Răutu ori Mişa Novicov, ca
Galan, ca Titus Popovici ori ca Nina Cassian sunt
scoase la vedere. Comuniştii au mai schimbat o dată,
metodic, reperele noastre etice în „duşmani ai poporului muncitor”, ţinta predilectă fiind valorile fundamentate religios. Istoria intenţionează să-şi tragă
secvenţa obsedantului deceniu la xerox?
Şi eu cred, ca şi Sorin Lavric (Glasuri din bolgie,
Ed. Ideea Europeană, 2018 ) că, în vremi ca ale
noastre când identitatea etnică e şi ameninţată, şi
slăbită, iar România pare intrată în „triunghiul
Bermudelor” (la Centenarul Reîntregirii i se prezice
destrămarea), memoriile celor puşcărizaţi politic,
autobiografiile, docu- romanul trec înaintea
romanului ficţional. Zice Lavric : „dacă ar fi să aleg
între cartea lui Ogoranu (Brazii se frâng, dar nu se
îndoiesc, nota mea, M.Ursache) şi beletristrica
românească din ultima jumătate de secol, nu aş ezita
o secundă. Cum să şovăi între, pe de o parte o probă
de tragism real, de o intensitate nejucată şi , pe de alta,
o revărsare de ficţiune literară, iscată de un orgoliu
cabotin?” Aşa este : Ogoranu e un fel de hârtie de
turnesol care ne împarte în cel puţin trei categorii:
-indolenţii, inconsistenţi moral, care nu l-au citit (că
n-au în grijă jertfa pentru neam, iar eroii îi stânjenesc,
îi stingheresc deoarece : „Nu-i dat oricui să fie
inflexibil, cu preţul pierderii a toate , familie, carieră,
bunăstare, statut social”);
- cei care l-au citit ca să afle nuda veritas despre calea
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răzvrătirii;
- cei care s-au îndoit sub vremi, lăsându-se
îndoctrinaţi cu profit. Şi poate că nu-i greşit sau
stângaci lexical acest îndoiesc, când corect ar fi
îndoaie. Ogoranu nu s-a îndoit, a rămas vertical şi
în faptă, şi în gând ; prigonit de Securitate 50 de
ani (v. cele 119 volume de DUI, însumând 50.000
de file), condamnat la moarte de două ori, în
condiţii de contumacie, adică de împotrivire la
sentinţă, nerespectând-o;
În ce servicii s-o fi metamorfozat „Securiţica”,
cum o numea în derâdere Cezar Ivănescu, de vreme ce, în 2005, după 54 de ani de la sentinţa condamnării la moarte, o bancă refuza să-i acorde un
împrumut lui Ogoranu pentru că avea cazier? Aşadar, lupta sa anticomunistă din munţii Făgăraş n-a
fost recunoscută, dar adevărata Catedrală a Neamului trebuie să-i cuprindă oasele.
Am ajuns să aud dinspre neomarxişti că
„exterminarea duşmanului de clasă” a fost nu altceva decât o necesitate tehnică, o inginerie socială.
Operativă, desigur, dacă numai torţionarul Ioan
Ficior a omorât 103 deţinuţi, la Periprava. După ce
IICCMER a solicitat, în 2013, urmărirea penală a
lt.col.(r) Al. Vişinescu, comandant la Râmnicu Sărat între 1956 şi 1963, au trecut trei ani până să fie
condamnat, în 2016. De ce? A rămas şi după ’89
deţinutul homo sacer, om care poate fi ucis fără să-i
pese cuiva, fără ca ucigaşul să fie pedepsit? Mai
sunt în viaţă cam 200 de lucrători în puşcării, cu
pensii mai mari decât ale celor care au fost bătuţi
atroce cu parul la şale, au înghiţit ciorbă din
murături stricate ori din ceapă putredă, au primit
turtoi cu nisip în el, să nu poată fi mâncat...Ceaiul
era o cană cu apă călâie, unde se turna generos sare,
ca să nu mori numai de foame, ci şi de sete. În lagărul Galeşu din Dobrogea, brutele de gardieni
urinau anume în bălţile din care deţinuţii beau apă.
S-au găsit doar doi vinovaţi pentru crimele
comunismului. Primind fiecare doar 20 de ani de
închisoare. Praf în ochii celor schingiuiţi , câţi or
mai fi fiind, iar uitarea se întăreşte ca digul Peripravei. N-avem nici măcar toate numele dispăruţilor de la Canalul Morţii. Nu se dau cifrele exacte ca să se ascundă dimensiunea crimelor în Gulagul românesc, proporţiile răului? Cei cu epoleţi
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grei, care au dat ordinele au murit liniştiţi în
pătucurile lor sau au fost răsplătiţi pentru comportament inuman. Ca Gh. Boştină, săltat în grad de
general maior de Securitate în regimul Iliescu. Dar
preş. Emil Constantinescu (oroare din eroare) nu
l-a decorat pe fostul comandant al penitenciarului
Sighet, Vasile Ciolpan? Cât a trăit, nu l-a interogat
nimeni unde a fost îngropat Iuliu Maniu. Supoziţia
lui Marius Oprea? Ar fi fost înhumat pe malul Tisei
şi apa i-a luat oasele. Mormânt în cer.
Ignorarea din ignoranţă ne-a dus unde ne-a
dus. În 1960, Ion Iliescu se afla în CC, secţia Propagandă propus de Ceauşescu, intrat în acelaşi CC
prin debarcarea altui călău, Al Drăghici. Iar acest
Drăghici, cu memorie hemiplegică, pătrunsese, în
acel Decembrie, pe culoarul CC, pentru a se alege
cu un loc în noile structuri, ca victimă a lui
Ceauşescu.
La aşa revoluţie, aşa cercetare a crimelor comunismului. Marius Oprea a fost stopat în acţiunea de indicare a victimelor, fiind luat în râs că ar
căuta „potcoave de cai morţi” (citiţi : cei asasinaţi).Istoricul Mihail Neamţu l-a acuzat de necrofilie,
gata să-l trateze cu usturoi. Cine erau cei deranjaţi
de săpăturile după osemintele victimelor decât torţionarii şi urmaşii lor? L-au debarcat, ca să nu mai
investigheze crime şi să depună sesizări pena-le.
Dar poţi investiga crime fără a sesiza organele de
cercetare penală?
Începuse, în 1991, serialul Memorialul durerii,
blamat de Adrian Păunescu. „Căţeaua tută” lătrând aiurea era Lucia Hossu Longin. Persiflare e
puţin spus; şi maculare e prea puţin. Despre teleastă Sorin Lavric scrie, făcând o reverenţă : „sexul feminin poate fi de o mie de ori mai apt pentru a
spune adevărul istoric”. Curajul Luciei Hossu Longin de a-l face cunoscut a fost văzut de unii dispreţuitor – cinic, de alţii – o exegerare. Ce fel de exagerare dacă pe frontonul unui astfel de tribunal
scria : „ un condamnat în plus e un pas în plus spre
socialism” ?
Lavric ne îndeamnă să nu întoarcem capul de
la ororile din penitenciare, chiar dacă ne-ar periclita psihic, cum se văita o filosoafă, nevătămată de
gauchismul tinereţelor. Dar, în contact cu terifiantul, cu monstruosul, cu inumanul, o periclitare
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psihologică e posibilă, o ştiu din mica mea familie. Lucrând ani de zile la Istorie, genocid, etnocid,
din care am publicat deocamdată doar primele
patru capitole, Petru Ursache a fost agresat psihic
de ce- a citit: detaliile torturilor sunt devastatoare.
A avut atâta empatie cu martirii închisorilor încât,
în clinica aceea blestemată aducând cu o bolgie,
după anestezie şi după o intervenţie nesăbuită care
l-a împins în moarte, se credea în închisoare ; îşi
închipuia că vede cum sunt torturaţi doi călugări
în camera de gardă: „Îi bat de-i omoară, Magda.”
În coşmarurile lui, apăreau hidosul Ţurcanu,
Genu cel Groaznec, şi mai hidosul Dumitrescu, cel
cu hobby de pianist, satisfăcut când urmărea torturile „bandiţilor” prin vizetă, maiorul Maromet
de la Jilava, bâlbâitul înarmat cu o coadă de sapă
ca „argument ştiinţific”... Petru a plâns cu siguranţă când a aflat că, la Gherla, sub colonelul de
Securitate Goiciu, ofiţerii înalţi care luptaseră pe
frontul antisovietic, Cavalerii Ordinului Mihai Viteazul, deveniţi criminali de război, cărau tinetele
acoperiţi cu pelerinele lor de gală zdrenţuite,
murdărite de sânge şi de fecale, în timp ce tablele
de pe umerii gardienilor străluceau în „lumina”
venită de la Răsărit. N-a avut regele Mihai nici o
bănuială, din capul locului, 1944, ce se va întîmpla
cu Armata Română după armistiţiu?
Funcţionează un program anti-memoria
victimelor, ca românii să aibă o reputaţie îndoielnică, de laşi, de capete plecate, deşi avem Figuri de
legendă (titlul lui Cicerone Ioniţoiu, Fundaţia Academia Civică, Bucureşti, 2013). Cazul Aurel Stati :
la 20 de ani voluntar pe front, prizonier de război
şi, la întoarcerea din siberii de gheaţă, puşcărizat.
O sută douăzeci de fracturi a avut Aurel Stati
după ce s-a aruncat de pe acoperişul închisorii
Uranus, ca nu cumva să-şi trădeze sub tortură
prietenii. Dus la Văcăreşti într-o pătură, a făcut 18
ani de Aiud, în cârje. Petru Ursache a scris despre
Drumul crucii. „O să intitulez un capitol Sălciile de
pe Aiudel”, îşi programase Petru, cînd îşi mai
revenise, înainte de a fi doborât de bacteria Clebsiella, contractată –ironie a sorţii- prin instalaţia de
aer condiţionat. Şi câte nu-mi povestea despre
neînduplecatul Prinţ Alecu Ghika. Spre sfârşit de
detenţie, superiorii puşcăriilor organizau „excur-

sii” prin ţară, să-i înduplece pe îndărătnici de
bunele intenţii comuniste. Nu oricum, ci în Volgi
de lux. Le arătau uzine în care duduia economia,
colhozuri, GAC-uri...Mulţi cedau, recunoşteau
„realizărili”. Nu şi Prinţul Ghika. Colonelul
Crăciun l-a întrebat, la întoarcerea în carceră, ce-l
impresionase. „Sălciile de pe Aiudel”, a venit
răspunsul. Episodul l-a narat Marcel Petrişor, în
Trecute vieţi de domni, de robi şi de tovarăşi, Ed.
Vremea, Buc., 2008. Strigătul dezamăgit scos de
Crăciun a fost previzibil : „Tot bandit ai rămas,
prinţule! Şi câte nu ţi-am arătat!”
Ca să realizăm, în fine, „vertebrarea prin
modele”, în formularea lui Sorin Lavric, trebuie
spartă conspiraţia tăcerii printr-un program ferm
pro-memoria elitelor morale. Pentru că le avem.
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dar se spune că noi toți suntem singuratici
de unde și liniștea din acest paradis
imposibil de înțeles și de măsurat
și chiar dacă, probabil, nu ar fi definitiva singurătate
eu mă aplec peste ea
parcă peste un pahar de ceai
tare și pietros, precum cărbunele
privesc chipurile necunoscuților
știind ce puțin e nevoie pentru a se împlini
dorința mea întru imposibil

KRZYSZTOF D. SZATRAWSKI
în fiece clipă

și din nou această zi, această oră devreme
din nou această ceață albă se așterne-n amurg
chiar dacă înainte mai avem mult timp, mult

acum și totdeauna, de parcă nicio voce
nu ne poate elibera
iar principiile și obișnuințele
numite neprincipial dragoste
nicicând nu vor fi abandonate
noi ne scrutăm dorințele
copilăria și timidele gânduri
la fericire, adevăr, că tu știi doar
ce mult semănăm deseori
în toate, ce ne deosebește
de câte ori ne despărțim fără a suferi
pentru ca pe urmă să suferim
și nimeni nu va observa
ce minunată e această suferință
iar când dorințele se vor potoli
după care nu va mai rămânea nimic
tu să pleci cu întreaga-ți memorie
dacă vei putea să întrerupi acest cânt
fără a te întoarce-n trecut
unde noi mereu umblăm îmbrățișați
iar luna ne luminează calea

când se va termina timpul
fluturii alb-negri deja și-au potolit aripile
noi intrăm, întrebare și răspuns
niciun plan pentru deseară
nu uita de flori
și hrănește câinele, el suportă atât de greu
singurătatea
ușa, lacătul
storul luminos
și ne învăluie o atare liniște, de se aude cum
alunecă stropul pe geam, și deja nimic nu va mai
fi din ce a fost
iar aici e mai spațios decât ar putea cuprinde
păsările
freamătul aripilor lor se afundă-n azur
încât până și îndoielilor
li se curmă respirația

oprindu-mă
abia ajuns la jumătatea drumului
mă înclin peste singurătatea mea
liniștea neașteptată se umple de glasuri
creând distanță între lume și mine
20

o doză de încăpățânare, două de speranță, puțin
curaj
de parcă fiece împlinire ar fi fost o imitație ieftină
de parcă nicicând nu aș fi avut suficient curaj

buletin meteo
buna ziua, zi frumoasă
ALTER N AN ŢE

niciun nor pe cer, soare, briză ușoară
cald, dar nu prea, vizibilitate perfectă
priveliștile minunate și ele
spre dimineață o ploiță scurtă va spăla praful de
pe străzi
va împrospăta aerul, va înviora verdeața
starea de sănătate nici se poate mai bine
ai putea spune despre o fericire nemărginită
vă place? ceea ce vedem nu e decât începutul
să privim planul
aici vor fi case, colo pajiște, teren de sport
probabil vreun magazin oarecare totul arătând
luminos
și numaidecât în toate culorile curcubeului
iar mâine din nou va fi ziua copiilor
caramelele nu vor mai ataca dinții
și doar presa nu va mai avea despre ce scrie
dar la o adică de ce am citi presa
pentru că de când lumea nu o mai citește
lumea e plină de oameni minunați
iar timpul e chiar cum ni l-am fi dorit

înțelesuri
această fetișcană cu care de atâția ani nu te
cunoști
privește astfel masa de parcă dejunul
l-ar confunda cu cina, cafeaua cu laptele
ritual cotidian
iar tu niciodată nu știi
ce mult o rănesc părerile
urma cuțitului pe pâine, pur și simplu cuțitul
franzela din care rup degetele ei delicate
bucățica dusă
la gură
zâmbetul întâmplător
gândurile încâlcite, cu care te vrăjește și te întărâtă
tu îți muști buzele, de parcă te-ai teme
să pierzi ceva
iar ea îți povestește propriile tale dorințe
de parcă ar citi în nori
firește, într-un astfel de moment
ai putea înțelege ceva și tu

zi de naștere
dis-de-dimineață telefonează prietenii
îmbătați de promisiuni de fericire eternă
de spumoasele lor felicitări
sinceritatea urărilor ambalate, legate cu fundiță
emfatice, reținute, vociferante și fericite
însă toate cele pe care mi le urează deja există
în realitate, pe tavă, în contul bancar
sau nu vor exista niciodată
sau poate, altfel spus
vin seara devreme
cu destul calm cercetează ce mai e pe la bucătărie
stau pe treptele din casa scării, gustă din vin,
deschid
frigiderul, să vadă ce ar fi în el, trăncănesc de
una, de alta
și fiecare gândește în felul său despre fericire, viață
ei vin din apă, din văzduh, din scorneli
iar la miez de noapte limbile ce li se împleticesc
prind a zice o melodie abia auzită
iată, aceasta e interpretarea
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Născut în orașul Kętrzynie. Poet, prozator, eseist,
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traducere și prezentare: LEO BUTNARU
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ȘTEFAN DORU DĂNCUȘ
UMBLÂND PE-AICI
(fragment)

De cum m-am trezit, la cafea, Gabriella ia un
calendar şi spune: „Joi este ziua ta”. „Şi câţi ani fac”?
„Nu ştiu, 37” „Bătuţi pe muchie sau nu”?, iar ea a preferat să tacă.
Uneori simt nevoia de-a face un bilanţ al realizărilor / nerealizărilor de până acum dar de fiecare
dată mă opresc uimit: în câteva clipe îmi retrăiesc
toată viaţa, ca oamenii pe patul de moarte. Oricum,
din ceea ce mi-am propus, am reuşit să fac destul de
mult, ţinând cont de mizeriile îndurate, de umilinţa şi
de comportamentul execrabil al societăţii care mereu
a bruscat tentativele mele de-a interveni benefic în
evoluţia ei.
De bună seamă, am devenit înţelept în acest
interval de timp dacă pot deosebi ziua de noapte,
binele de rău, focul de apă - şi dacă am aflat că
oamenii buni sunt infinit mai puţini decât cei răi. Mă
consoleză gândul că „a lor va fi Împărăţia Cerurilor”,
a celor ce au fost buni până la sfârşit, altfel aş pleca peun munte.
Atât a rămas din fiinţa care a dispus de forţe
necunoscute oamenilor, care a putut scrie „Eliberarea” şi „Avocaţii cerului”, un biet observator încolţit
de cuvinte, obligat să scrie un jurnal pe care mulţi îl
vor considera mediocru, deoarece şi „jurnalul” a devenit o „specie literară” din care musai trebuie să se
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înfrupte sinucigaşii turmentaţi denumiţi, neconvingător de altfel, „specie superioară”.
„Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat”, spun
românii. De la El am avut putere şi în folosul Lui am
lucrat, deşi unele acţiuni mi-au adus numai necazuri
(îndrăznesc să spun că eu am fost nepriceput, că eu
nu m-am ridicat la nivelul pretenţiilor Stăpânului, că
eu mi-am dat „cu stângu-n dreptul”). Nu trădătorul e
vinovat ci trădatul, pentru că nu şi-a luat măsuri de
precauţie; totuşi, parcă „prea s-au înmulţit trădătorii,
prea deşi au devenit înfrânţii, păduri nesfârşite de
înfrânţi”, cum scriam într-o carte. Dar oare eu
scriam? Ale mele să fie cărţile scrise, piesele de
muzică şi neobişnuitele apariţii/ dispariţii în diverse
locuri? Cine mi-a mânat paşii până în acest oraş care
trăieşte numai pentru el, de care nu mă simt legat şi
pe care l-aş abandona rapid de-aş avea ocazia?
Ieri m-am uitat peste „Ratatul universal”, un
roman din care am scris abia vreo 20 de pagini. Nici
nu ştiu dacă mai merită să-l continui, dacă n-ar trebui
mai degrabă să-l transform într-o proză scurtă şi gata.
Mă opreşte gândul înspăimântător că acest scris nu e
decât o re-şcolarizare, o formare a mâinii pentru ce va
trebui să scriu puţin mai încolo. N-am avut niciodată
intenţia de-a scrie un „jurnal” (deşi una din cărţile
mele se numeşte „Jurnal de să nu mă văd”), de aceea
tac mâlc aşteptând ziua în care voi începe să scriu
altceva. De câţiva ani buni, de când m-am apucat de
afaceri de fapt, n-am scris decât sporadic şi numai
începuturi de cărţi sau articole de ziar. Mă cam sperie
ciudăţenia asta, de aceea zac paginile din „Ratatul
universal” în calculator, într-un document pe care
numai eu îl cunosc (fiica mea a deschis tot ce se putea
deschide, suntem mai mulţi acum).
Gabriella: „Ce ne facem, stăm de pe o zi pe alta,
n-avem bani, afacerea noastră e dusă, vom ajunge pe
drumuri”. O calmez „lasă că nu ajungem”, spun. Cuvintele nu sunt de prisos niciodată, sunt prima fază în
care gândurile se înveşmântează. Mă tem însă de
călătoria prin pustiu, încă 40 de ani, cu o hoardă
intolerantă care, la sfârşit, se va ridica împotriva celui
ce-a izbăvit-o. Mă tem să fiu Moise, asta e.
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Mai aprind o ţigară. Nu-mi reuşeşte nici o evada-

dare din real. Muntele a concentrat energia - marea e
o risipă de forţe aleatorii apărând şi dispărând,
creând confuzie şi dezordine. Deranjante ca un
telefon căruia îi răspunzi: „Greşeală” şi închizi. Marea
provoacă lene. Asta i-a lipsit lui Cioran care a teoretizat (şi) despre lene.
Aceeaşi cameră rece. Zile fără evenimente. Nu
mă pot aduna, n-am cuvinte să descriu apatia şi
dezinteresul faţă de orice se întâmplă în jurul meu.
Un ceai. Parcă aş trăi finalul, momentul când tragi
linie, aduni şi scazi. Ar trebui să obţin un rest, un
rezultat fix dar nu-mi rămâne decât ceaţă, contururi,
forme schimbătoare. Dacă n-am greşit socotelile,
înseamnă că nu am dat importanţă rezultatului. Nu
se mişcă nimic, nu e nimic viu prin apropiere, totul e
plicticos şi adormit, supremă delăsare a lumii şi
naturii. Nu sunt făcut să fiu constructor (nici măcar
şef de echipă) şi nu mi-ar plăcea să trăiesc lângă
mare.
Nici o plimbare pe plajă. Privesc marea de sus
iar ea se enervează - îmi place să cred că valurile tot
mai mari din ultimele două zile mie îmi sunt
dedicate. Mă simt învingător, un învingător laş: de pe
malul înalt îmi permit să-mi bat joc de cel învins.
O comunicare există totuşi: azi am scris primele
rânduri dintr-o carte ce se va numi, probabil,
„evanghelia”. Adică epava ciudată fixată în ţărmul
mării la Costineşti.
Cafea şi ţigări. Muncitorii dorm, deşi e aproape
9.00. Mă simt inutil dar paradoxal, găsesc mai multe
motive de-a fi optimist decât de-a dispera sau, mai
rău, de a mă lăsa purtat de curenţii sociali în direcţia
în care merge toată lumea.
Zilele astea goale mă consumă infinit mai mult
ca perioada plină de privaţiuni şi stres din vară. Le
îndur, le târăsc târâş-grăpiş - să am răbdare. Acum
nu sunt în închisoare!, îmi vine să strig, dar îmi aduc
aminte că am scris „Te iubesc, puşcăria mea!” şi-mi
înghit revolta: doar eu am spus că România e o
puşcărie cu deschidere la Marea Neagră. Iată, sunt la
mare, am ocazia să bălmăjesc tâmp şi elitist pe
marginea subiectului. Las-o baltă, îmi spun în scris în
camera mea rece, în ţinutul plin de vânturi puternice.

Nu, n-aş putea trăi la malul mării.
Nu mă pot adapta la orice mediu, îmbătrânesc,
am tabieturi iar dacă îmi schimb brusc arealul mă
însingurez. Propoziţiile, întrebările şi răspunsurile
pe care le formulez sunt seci, folosesc un vocabular
diminuat drastic pentru a comunica aici, în mijlocul
unor muncitori plătiţi „cu ziua” care cred despre
mine ceea ce cred şi despre Călin, adică sunt şi eu
un fel de constructor, un fel de şef...
Seară din nou. Azi - plimbare pe plajă. Nu mai
ninge.
Abia am reuşit să încetinesc timpul, să-l fixez
în cele mai fine coordonate ale vieţii - că iar îl accelerez. Mi-e dor de viaţa mea de dinainte. Pe de altă
parte, nu ştiu dacă operaţiunea încetinirii timpului
îmi va reuşi şi după ce voi pleca de-aici.
Mi-am făcut o cafea - iar n-o să dorm la noapte. Remarc faptul că pot fi util şi nefolositor în acelaşi timp, chestiune greu de construit pentru marile
somităţi ce se ocupă de complicarea lucrurilor simple. Sunt demonstraţia materială a acestui paradox
şi e, desigur, o mare pierdere că nu se află prin
preajmă vreun doctor docent care să speculeze pe
marginea cazului.
Ţara e plină de greve - a venit iarna, al 13-lea
salariu, majorarea preţurilor la nu ştiu ce, alegeri anticipate, declaraţii fulminante ale celor din fotbal...,
dar vuietul popular nu pătrunde în camera mea de
hotel, nu mă trezeşte din letargie, nu mă face distructiv sau pătimaş, nu mă încălzeşte cu nimic. Mi-e
silă de mediocritate şi tocmai mediocru trebuie să
par în ochii micii comunităţi în care se întâmplă sămi duc zilele. Nici un stimulent, nici un eveniment
rebel, nici o soluţie de-a învinge ordinea în care se
petrece totul aici.
Dimineaţă m-am uitat cu ciudă la bărcile pescarilor, trase la ţărm, aşezate cu fundul în sus. Aş fi
putut dezlega una şi aş fi putut ieşi în larg, aş fi creat
un eveniment nou, o dezordine. Am preferat să mă
plimb cu gulerul hainei ridicat, asistat de marea care
mi s-a părut că rânjea triumfător.
O babă, nelipsită de la cotidiana trăncăneală
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din faţa scării de bloc unde stau:
Mama: să dai câte ceva şi cerşetorilor. Dau, mamă,
- Nu mai am mult şi mor.
dau, n-am uitat de ei. Le dau din mers, nu mă aplec
Din spatele geamului de la bucătărie, cu voce să le pun în cutie, ca Cioran.
înceată, am zis: „Fapte, nu vorbe.”
Să beau o bere - cafeaua mi-a făcut rău. Ar fi
Demenţa este un atribut al zeilor. Iubirea - u- bun un ceai negru dar nu ştiu unde l-a pus Atilla,
nul al lui Dumnezeu. Dar iubire fără demenţă nu se soţul Adrianei. Nu mă descurc deloc în bucătăria lor
poate şi uite aşa se explică maratonul omenesc, viaţa - mai bine o bere de pe balcon, e rece, bună şi, cu
omului consumată în favoarea lucrurilor mărunte: indulgenţă spun - fragedă.
când nebună, când sfântă iubitoare - toată lumea
alege până la urmă nebunia de a iubi.
Citesc „Ultimul testament al lui Oscar Wilde” Şi eu, bineînţeles, practic fără rezerve această câteva pagini în fiecare seară. De Coran încă nu mvaloare ce seamănă mai mult a casă de toleranţă. Mă am apucat, nici măcar nu l-am răsfoit; era cazul să
complac în acest desfrâu divin. Nenumăratele revol- văd şi o versiune completă, nu numai pasaje,
te, inventarea (dacă nu se găsesc pe măsură) fragmente prin reviste. Mi-ar plăcea să cumpăr
adversarilor cu care e musai să-mi petrec timpul „Mein Kampf”, prin ‘90-‘91 apăruse în traducere şi
sunt doar străfulgerări trecătoare, căci tot nebunia şi la noi, dar tirajul a fost retras de pe piaţă din ordinal
iubirea mă guvernează, mă energizează, mă aduc în autorităţilor de atunci, presate de minoritatea
pragul totalului extaz.
evreiască din România.
Adrian Suciu: să ne mai vedem, să socializăm.
Cum adică? „Să socializăm”… Adică: să umblăm cu
Nu pierderile sau eşecurile te moleşesc, ci
toţii nebuni de dragoste, dar în grup, în haită, în preaplinul. Prea desele reuşite îţi termină spiritul găşti, în cârduri, gloate - nu individual?
într-una din cărţile mele am disecat această
Hm!
fabuloasă pledoarie pentru înfrângere.
Ar trebui să rămânem pentru totdeauna „ruda
Venind spre apartamentul Adrianei, dăm peste săracă din provincie” a regnului animal. Oricum, în
un ţigănuş care, rezemat de o vitrină, colinda. Avea zadar ne facem iluzii şi strigăm în gura mare că
o voce frumoasă. M-am apropiat şi i-am pus o stăpânim pământul - până la urmă tot într-un bar al
monedă în şapca neagră pe care o ţinea în mâini: era rataţilor poposim. Mă entuziasmează ideea că am
plină de bancnote! Brusc, am simţit frigul serii de putut, cu un suprem efort de voinţă, să ne
decembrie şi mirosul de vin fiert.
construim câte un bar personal, unde ne invităm şi
prietenii - şi dușmanii. Cum aş fi putut să nu scriu
Poate nu e nevoie de atâta stres, gânduri negre, despre formidabilele ospeţe puse la cale în fiecare
cifra 13 şi mâţe negre. Nu ne strică un pic de pace, din ele, în fiecare zi?
un zâmbet atunci când vezi că tu rămâi mereu pe
aici, în timp ce lumea se tot duce, se tot duce.
În barul în care beau acum e cald şi maroniu aproape că seamănă cu sufletul meu. Barba
Toţi dăm bir cu fugiţii într-o zi, nu există ex- impunătoare a redus zgomotul aparatelor de poker,
cepţii. Motive avem, încălţări moderne avem, tre- fondul sonor al participanţilor la festinul oferit în
ninguri - da, prosoape să ne stergem năduşeala - da, cinstea unui comun abandon. Oamenii ăştia mă văd
picioarele să ne ţină. Interesant e că nu ştim niciunul scriind şi mă respectă - nu ca literaţii ce-şi târâie
unde vom ajunge, dar nici nu ne lăsăm traşi pe sfoa- manuscriptele dintr-o revistă în alta, dintr-o editură
ră de ceilalţi, alergăm şi noi, cei care la ora asta scri- în alta. Aici mi-e locul, aici sunt apreciat la reala
em despre acest fenomen.
capacitate intelectuală. Fără fandoseli.
Par example, eu trebuie să chem un taxi şi să
Văd prin geamul uriaş de lângă masă, alergând
plec la I.T.C., la expoziţie.
prin zăpadă, un stol de porumbei. Au venit şi ei la
24
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dineul pe care, generos cum mă ştiu, îl dau azi
pentru prieteni, pentru duşmani, pentru păsările
Cerului. Amân ferocitatea pentru diseară, când
Adriana mă duce la un cenaclu literar, deşi nu
pentru asta am venit în oraşul montan şi abscons ce
se întinde la picioarele mele. M-am făcut comod,
parcă toată viaţa am trăit în acest bar ultrasecret,
parcă pentru această întâlnire m-am pregătit până
acum. Iată, nici nu se mai murmură, se vorbeşte în
şoaptă: scriitorul scrie! Îmi caligrafiez inedita
companie aleasă meticulos de hazard, singurul
capabil să explice de ce tocmai în decembrie 2007
m-am oprit şi aici, de ce şi cum trăsăturile mele
înfiorătoare nu mai îngrozesc pe nimeni. Mi-e drag
de mine, Narcis a jucat prost cu fântâna lui - am o
sumedenie de oglinzi în soldă, proiecţii inegalabile,
suflete reflectorizante.
Uite-aşa, scriind despre baruri, ajung încet-încet la Dumnezeu. Cu rugăciunile perimate ale
popilor şi sanctificaţilor n-a mers - cu asceza şi
autoflagelarea, nici atât. Cu barul acesta călduţ şi din
ce în ce mai blând, ceva funcţionează - simt acut
atracţia dintre mine şi El. Compoziţiile muzicale Iau atras atenţia doar o vreme, sculpturile mi Le-a
privit cu un fel de parentală compasiune, filmele
realizate în anii glorioşi au rămas pe două casete
video şi nu se mai uită nimeni la ele, nici grafica de
care eram atât de mândru nu L-a încântat pentru
veşnicie, cum credeam.
Barul acesta, care între timp s-a golit, a făcut
joncţiunea, a deschis Porţile Raiului. Ne privim
acum ochi în ochi, în sfârşit; înţelegem că avem
nevoie unul de altul, Tată şi fiu. Unul de neconceput
- al doilea maiestuos şi fragil, gata să cadă în
genunchi, să zică: Doamne, pentru ce m-ai părăsit?
şi să nu înţeleagă că a fi mustrat nu e o crimă, aşa te
poţi îndepărta de minciună, de calvarul meselor
festive.
E târziu, telefonul sună, comesenii au plecat de
mult, porumbeii la fel. E timpul să închizi barul, să
devii feroce. Toţi facem la fel când ieşim din barurile
noastre: devenim reci şi nemiloşi, imposibil de
recunoscut, lăsându-ne unii pe alţii în seama celor
mai tainice disperări. În cel mai fericit caz, fugim de

cei care ne-au iubit la masa încărcată - însă cel mai
adesea ne certăm şi ne batem.
Mă uit cu tristeţe la uşa închisă a Raiului,
Dumnezeu a dispărut din aria vizuală, am pierdut
legătura aceea binevenită, acum numai telefonul
sună, te cuplează la exterminarea stradală, te pune la
punct, îţi spulberă exaltarea.
Qvo vadis, Domini?, la alt bar, la alţi porumbei, la alţi scriitori? Să plec şi eu, poate că te voi
regăsi undeva, la masă cu alţii, mai puţin plictisitori.
Iar mă îneacă plânsul, Domini. Cred că m-am
îmbătat destul în onoarea Ta, Dumnezeu fie cu tine,
Domini, şi ai grijă că România e plină de hoţi, să ne
vedem cu bine, mulţumesc că ai stat cu mine azi,
luni, 17 decembrie 2007.
Discuţiile de noapte cu Adriana îmi aduc aminte de cele cu Rodica din Baia Mare - nopţi întregi
vorbind şi sorbind cafele. Rodica a îmbătrânit, s-a
sfrijit şi a scos vreo două cărţi de poezie. După
dispariţia mea din oraş, viaţa ei s-a consumat liniar
alături de poetul N., fetele au crescut, s-au măritat şi
au plecat în străinătate.
Barul în care beau acum e rece şi un tip cu voce stridentă vorbeşte la telefon de vreun sfert de oră.
„Bine, în zece minute...”, zice chiar acum, hai că scap
şi de cucurigatul ăluia, satisfăcut că mi-a împuiat
urechile (m-a studiat atent în timp ce clămpănea la
mobil).
Încep să cred că am ajuns la Braşov pentru a
scrie, mă cuprinde mirarea când văd cât de activ
sunt în acest sens (clămpănitorul pleacă!), mi s-au
îndulcit sentimentele faţă de mine căci în ultima
vreme am fost tare supărat. Îl presam pe A. Suciu
să-şi scrie textul pentru roman şi uite că eu nici
acum, după două luni de zile, n-am reușit să-mi fac
norma.
Din nou într-un bar. Ascult B.Z.N. - au muzică
bună în localul ăsta în care nişte amărâţi din
blocurile apropiate îşi iau suta de vodcă şi privesc în
gol: pensionari.
Înţeleg de ce unii îl regretă pe Ceauşescu: dacă
tăceai, înţelept rămâneai. La muncă, acasă, copii fără visuri, fără vlagă. Fără identitate. (......)
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ditatea şi clarviziunea lui au strălucit, din păcate,
pentru prea scurtă vreme în actualitatea noastră
bulversată de manipulări şi confuzii. Doctor în
filosofie (2002), emigrat în SUA după mineriade
(1991), revenise în ţară în ultimii ani. Ca unul dintre
acei care nu acceptă compromisurile şi falsitatea
politicianismului modern, devine fondator al uneia
dintre cele mai importante publicaţii ale deceniului
trecut, revista româno-americană Origini. Romanian
Roots.

- România post-decembristă și „corectitudinea
politică”

DAN ANGHELESCU
JURNALISTULȘI SCRIITORULGABRIELSTĂNESCU,
EDITORALREVISTEI ORIGINI. ROMANIANROOTS
Introducere

În istoria gazetăriei româneşti, şirul scriitorilor
importanţi care şi-au asumat povara morală şi civică
a jurnalismului începea cu Mihai Eminescu şi – prin
Haşdeu, Pârvan, Iorga, Nae Ionescu sau Nichifor
Crainic – continua, dând consistenţă şi o înaltă strălucire spirituală culturii şi civilizaţiei noastre naţionale. Totodată, prin publicistică, avea să se contureze
– cu o deosebită pregnanţă – acea conştiinţă tragică a
românităţii, pe care Mircea Eliade, între primii, o
desluşise drept o caracteristică a culturii româneşti
moderne. Se ştie că memoria stă la baza spiritualităţii
şi dimensiunii identitare a unui popor ca mod de
supravieţuire al acestuia. Dar, în pretinsul postcomunism pe care, după 1989, îl tot traversăm fără să
înţelegem în ce fel şi către unde ne va duce, nu se
întrezăresc decât în chip rarisim continuatori ai acelei
tradiţii.

La momentul când Gabriel Stănescu revenea în
ţară, continuând să editeze publicaţia, situaţiile erau
profund schimbate. Sensul evenimentelor din România de după anul ’89 căpătase o coloratură şi conotaţii
total diferite. Prin falaciosul complex de aparenţe
devenise evident că ilegitimitatea criminală a
comunismului fusese împinsă într-un trecut care, de
aici încolo, părea că se contura drept unul destul de
oarecare. Instantaneu, exilul, ca spiritualitate a unei
culturi de veghe, neliniştitor-acuzatoare, devenise
incomod. Despre victimele (partea nefericită a)
istoriilor de prin partea locurilor nu mai era
recomandabil să se vorbească ori să mai zăbovească
în memoria, dezbaterile şi atenția opiniei publice.
Urbis et orbis, o aşa-numită corectitudine politică
(politicaly correctness) stabilise fără drept de apel,
despre care şi despre ce fel de victime mai era
îngăduit să se discute.

- Revista Origini – remember și continuatoare a

spiritualităţii exilului

În percepţia scriitorului Gabriel Stănescu, Omului din veacul XX i s-a impus să accepte şi să-şi suporte exilul ca pe o condiţionare de-ne-evitat a supravieţuirii sale. Prin urmare, se va înţelege de ce orientarea
publicaţiei fondate de el în Statele Unite s-a confi- Scriitorul, editorul și jurnalistul Gabriel Stănescu gurat ca un demers de reală continuitate cu marea
publicistică a exilului. Să ne reamintim: mulți dintre
Între cei care și-au asumat povara jurnalismului, marii scriitori care îşi părăsiseră ţara, pe alte meleaun loc singular îl ocupă regretatul scriitor, gazetar şi guri, devenind autori de prestigiu, editori sau ctitori
editor Gabriel Stănescu (1951-2010). Exemplare, luci- de reviste, au luptat să îşi salveze cultura, limba, tradi26
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ţiile şi istoria, ameninţate, sub noaptea totalitară, de o
iminentă şi totală dispariţie. Într-un à rebours faţă de
publicistica din post-decembrismul românesc, Origini. Romanian Roots inaugura o poziţie singulară,
tocmai prin încercarea de a impune o stabilire a
locului pe care istoria recentă ar trebui să-l ocupe în
atenţia publică. Ţinând seama de ceea ce respiră în

substanţa ei, această experienţă jurnalistică se va dovedi refractară, incisivă şi total incomodă. Voit amnezic, post-comunismul nici nu va încerca să răspundă uneia dintre cele mai tranşante şi clare interogaţii:
„De ce acest slab ecou, în opinia publică, privind
mărturiile crimelor comunismului? De ce această
tăcere jenată a politicienilor?/.../Ne aflăm în faţa unei
imposibilităţi cognitive?”

Pornind de la constatarea adevărului evident pe
multiplele paliere că trecutul recent, totalitar continua
să lucreze din plin în realitatea noastră, revista lui
Gabriel Stănescu îşi structura mesajul ca un remember al spiritualităţii exilului, dat fiind că pretinsa
demantelare a utopiei fusese, ab iniţio, stopată. Dezinteresul bine organizat asupra întregului exil literar s-a
datorat atât acestor orientări tacite ale celor de la
putere, cât şi unor deloc inocenţi, foşti şi actuali corifei culturali propulsaţi în sferele decizionale ale culturii şi învăţământului. Între devastatoarele ironii ale
istoriei, pretinsa revoluţie anticomunistă readusese în
prim-planurile ei bâiguielile gâjâite ale dogmaticului
ultra-stalinist Silviu Brucan. Devenit peste noapte
oracolul din Dămăroaia, cel care în anii de cumplită
teroare bolşevică cerea în Scânteia condamnarea la
moarte a elitelor politice şi culturale ale ţării fusese
propulsat şi se erija ca îndrumător şi sfătuitor în ale
democraţiei. Şi, pentru că asemenea întâmplări sunt,
mai totdeauna urmate de altele, de acelaşi fel, nu s-a
mirat nimeni atunci când acuzaţiile sinistrului tribunal al poporului din ’46 erau readuse, cuvânt cu
cuvânt în postcomunista noastră actualitate vituperându-i pe, din nou duşmani ai poporului, Mircea
Vulcănescu, Vintilă Horia, Ion Şugariu şi toţi ceilalţi
pe care tovarăşul Brucan îi anatemizase în acei ani de
teroare.
În şirul de coincidenţe – aparent întâmplătoare
(!?) – dat fiind că se reuşise ca întreaga încărcătură
antiumană a istoriei recente, să fie total estompată din
memoria tinerelor generaţiilor actuale, nu s-a mai

mirat nimeni că în pretinsul nostru post-comunism,
tocmai Vladimir (Volodea) Tismăneanu, fiul unor
notorii cominternişti şi nkavd-işti de rang înalt, fusese
desemnat să condamne (!?) genocidul comunist în
România Aşa se face că, numai în Origini - Romanian
Roots (vol.XI n.6-7-8, June-July-August 2007) s-a
găsit cineva să observe caracterul sfidător al acestei
înalte hotărâri prezidenţiale. Articolul lui Andrei Vartic semnala această ciudăţenie profund revoluţionară
ce demonstra că aşa-zisa revoluţie nu fusese decât un
act de restaurare, nici prea mult cosmetizată. În
aroganţa ei, fosta numenclatură nu mai găsea cu cale
nici măcar să salveze aparenţele şi se instala la toate
pupitrele decizionale fără jenă, pretinzând că
reprezintă o nouă (?!) clasă politică românească! Cât
de nouă şi cât de românească ne-am fi putut întreba
încă de când domnii Iliescu, Petre Roman, Tismăneanu, Băsescu etc... au devenit principalii protagonişti ai
schimbărilor. Schimbări soldate cu distrugerea culturii, a învăţământului, cu analfabetismul în creştere
galopantă, cu o paralizie generală a circulaţiei cărţilor,
cu dispariţia flotei, a industriei, cu sufocarea capitalului românesc şi, în general, cu anti-românismul care
se promovează pe scară tot mai largă. Iată de ce se
poate vorbi nu de eşecul, ci de confiscarea pretinsei
revoluţii. Monica Nedelcu este unul dintre glasurile
care au pus în paginile revistei Origini - Romanian
Roots adevărata faţă a lucrurilor: „...Cu sprijinul
moscovit/.../liota comunistă şi-a menţinut puterea/.../
iar procesul exemplar care ar fi trebuit să urmeze, a
fost amânat sine die. /.../ neo-stângismul ambiental sa combinat cu un dispreţ sistematic al valorilor
româneşti/.../ România intelectuală de azi a redevenit,
din slugărnicie şi mimetism, mult mai stângistă decât
Franţa intelectuală, iar dispreţul poporului român faţă
de propriile sale valori autentice frizează inconştienţa./.../ Merită psihanalizată această formă de nesimţire
a poporului român, care, abia ieşit din grota stalinist
ceauşistă, caută refugiu, cu un soi de frenezie disperată, în bordelul stângismului consumist./.../ E absolut
evident că cenzura ideologică s-a reimpus în ultimii
ani în România de către cei care au ajuns în fruntea
anumitor instituţii de cultură”.
Severele diagnoze explică şi, de fapt, ne pun faţă
în faţă cu raţiunea profundă şi necesitatea din care s-a
iniţiat editarea acestei publicaţii. Odată cu dispariţia
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deosebit de valoroasei Reviste a scriitorilor români
(editată la München de Mircea Popescu), devenise
mai mult decât urgentă bulversarea manipulărilor
propagandistice prin care era intoxicată România
post-comunistă. Numeroşii colportori de opinie formaţi la academia Ştefan Gheorghiu umpleau sufocanta avalanşă de publicaţii apărute după ’90 cu exhalaţiile noului internaţionalism apusean, etichetând
orice manifestare de autentică cultură românească ca
aparţinând orientărilor de dreapta. În calitate de gazetar, Gabriel Stănescu se adresa acestora întrebândui „...când şi cum s-a identificat stânga politică cu
cultura românească autentică? Ce poziţie a adoptat
stânga aceasta politică în procesul otrăvitor al rusificării ţării? Ce alternativă a oferit stânga politică şi
culturală în cei aproape cincizeci de ani de totalitarism comunist?”
Deosebit de semnificativă era componenţa Edi-

torial Board-ului: Editor Gabriel Stănescu, George
Astaloş, Ştefan Augustin Doinaş, Paul Barbăneagră,
Constantin Virgil Negoiţă, Mac Linscott Ricketts, Aurel
Sasu, Ştefan Stoenescu, Virginia Stănescu. Origini.
Romanian Roots a fost o publicaţie ce s-a concretizat

prin şase apariţii pe an în numere duble. În fiecare
dintre ele, pe coperta patru erau anunţate tematicile
ce urmau a fi supuse în dezbaterea colaboratorilor în
numărul următor. Să rememorăm câteva dintre
acestea: Securitatea şi exilul românesc, Este Eminescu

un reacţionar?, Românii şi Uniunea Europeană; Religie
şi ştiinţă; 23 august 1944 – între mistificare şi adevăr
istoric; Cultură şi politică; Vintilă Horia, exilatul;
Orientări şi soluţii în câmpul valorilor lumii contemporane. Dar iată şi câteva din titlurile articolelor şi
semnatarii lor: Procesul comunismului, contrarevoluţiei şi tranziţiei criminale – Dan Culcer, Despărţirea de
trecut – Gabriel Stănescu, Părintele Stăniloae şi Europa
unită – Theodor Codreanu, Principii şi instrucţiuni
tovărăşeşti moscovite – Teresia B. Tătaru, Basarabia lui
...Volodea Tismăneanu – Andrei Vartic, De ce nu
există un muzeu memorial experimentul Piteşti –
George Marin, Institutul cultural român din Freiburg Gabriel Stănescu, Diaspora care uneşte – Mihai
Posada, Ancheta revistei Origini Romanian roots –
România după 16 ani de libertate, Ancheta revistei
Origini Romanian roots –Pâine şi circ în vreme de
criză, Exilul ca metamorfoză – Constantin Eretescu.
28

Întoarcerea lui Vintilă Horia nu a mai avut loc –
Marcel Petrişor, Theodor Cazaban despre Vintilă
Horia - Cristian Bădiliţă, Înainte şi după Vintilă Horia
– Marilena Rotaru, Vintilă Horia în corespondenţă cu
Mircea Popescu – Mihaela Albu/ Dan Anghelescu,
Europa Liberă şi exilul românesc. O istorie încă nescrisă – Rene Alecu de Flers.

O serie de preţioase amănunte privitoare la
apariţia revistei Origini ne-au fost puse la dispoziţie
chiar de Gabriel Stănescu prin mărturiile din interviul consemnat de poetul Andrei Zanca. Astfel,
suntem edificaţi asupra concursului de împrejurări ce
avea să deschidă drumul spre această iniţiativă
jurnalistică. În 1995 lua fiinţă International Association of Romanian Writers & Artists (Asociaţia
Internaţională a Scriitorilor şi Oamenilor de Artă
Români LiterArt XXI), structură organizaţională crea-

tă de scriitori, jurnalişti, artişti plastici şi profesori
universitari exilaţi în Statele Unite, Canada, Germania, Franţa, Italia, România, Austria, Elveţia
Doi ani mai târziu, Gabriel Stănescu era solicitat de conducerea LiterArt XXI (Sanda Golopenţia,
Constantin Eretescu şi Silvia Cinca) să preia îndatoririle de secretar general al asociaţiei. Într-o astfel de
calitate, cel desemnat îşi propunea să determine o
apropiere, o reunire a forţelor scriitoriceşti din exil,
scop în care iniţia editarea revistei Origini. Romanian
Roots, publicaţie care aspira să devină „...o modalitate
sublimată de a menţine trează conştiinţa celor din
emigraţie pentru a-şi aduce aminte de unde au venit,
cine sunt, şi încotro vor să se îndrepte.”
Aşa se face că, în cele din urmă, programul
LiterArt XXI (cu sediu la Atlanta, Georgia, USA)
căpăta o consistenţă absolut notabilă prin apariţia
revistei Origini. Romanian Roots, a Almanahului
Origini şi a Caietelor Internaţionale de poezie. Toate
acestea, la un loc, se concretizau şi ca un răspuns
adecvat la o stare de lucruri pe care Gabriel Stănescu,
în interviu, îl creiona cu deosebită limpezime:
„...Romanian Journal, revista care apare la New York,
este finanţată din fondurile directe ale statului
român/.../ cei desemnaţi să reprezinte cultura română
în America nu-s oameni de cultură, ci lingăii puterii
de ieri şi de azi şi, probabil, a celei de mâine. În aceste
condiţii imaginea culturii româneşti nu se îmbunătăţeşte, ci se depreciază pe zi ce trece.”
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Se instituia astfel o veghe permanentă asupra
întâmplărilor care apăruseră ori se întrezăreau la
orizonturile, nu tocmai senine, ale post-decembristei
culturii române. Unul dintre exemplele semnificative
ce va ilustra această veghe avea ca punct de pornire
un articol din 1921 semnat de Nae Ionescu unde – cu
autoritatea de necontestat în epocă – acesta afirmase:
„Filosofia românească, în forma ei cultă, nu există. Şi e
foarte probabil că nu va exista încă multă vreme de
aici înainte.” Desigur, doctor în filosofie, Gabriel

Stănescu nu avea de gând să „combată” aserţiunile
formulate de maieuticul Profesor în urmă cu şapte
decenii. Însă – cum spune – accepta cu greu „...că

peste care a domnit totalitarismul. Începând de la
această constatare, se conturează în subsidiar cheia
înţelegerii adevăratelor motive (evident inavuabile)
privind tăcerea ce a continuat să acopere atât istoria
recentă cât şi fenomenul exilului. Cel care, înainte de
plecarea din ţară, îşi intitula volumele de poeme
Exerciţii de apărare pasivă şi Împotriva metodei, odată
reîntors, lansa câteva foarte dezamăgite consideraţii:
„...Cât despre neocomunismul şi anticomunismul
dâmboviţean, noi cei din emigraţie, nu le putem
schimba sau influenţa.. Sunt prea puternice structurile care le perpetuează. S-a vorbit de o nouă revoluţie. A cui? A morţilor din decembrie 1989? A copiilor şi tinerilor de atunci care acum sunt oameni
maturi şi care dezamăgiţi, deziluzionaţi de acapararea
puterii de către o clică politică străină intereselor ţării,
emigrează sau deja au emigrat?”

aceeaşi afirmaţie face şcoală azi/.../auzită din gura
unuia dintre emulii unui filosof care chiar ieşise din
mantaua lui Nae Ionescu. Am aflat că originalul
Gabriel Liiceanu,vrând probabil să facă impresie, ar fi
deschis cursul său despre C. Noica de la Facultatea de
Filosofie din anul 1995 cu aceleaşi cuvinte: Filosofia
Implicaţiile acestor stări de lucruri – nu puţine
românească nu există; ar fi putut începe cu C. Noica, şi nici fără consecinţe grave – dau întreaga măsură a
dar...”
dramei pe care post-decembrismul o inoculează în

- Revista Origini și literatura exilului
În publicistica românească de după ’89, un merit notabil ce se adaugă în contul revistei Origini este
şi acela că a deschis orizonturile către fenomenul
literar al exilului românesc. După 1990, acest veritabil
tezaur literar era în totalitate necunoscut. Jurnalul
Literar al regretatului Nicolae Florescu a fost singura
publicaţie care, cu eforturi considerabile şi totodată
cu o exemplară probitate ştiinţifică, readusese în actualitate acest fascinant peisaj literar unic în Europa.
În interviul cu Andrei Zanca, şi Gabriel Stănescu
abordase problema acestui fenomen, situându-l sub
semnul unei insolubile neclarităţi: „...Nu cred, spunea
el, că există graniţe între literatura românească din
ţară şi cea din exil. /.../ Dar dacă scrii totuşi, în
româneşte şi ea, literatura română nu te vrea printre
aleşii ei?” Evident, nu literatura română era aceea care
refuza cu obstinaţie atât reintegrarea, cât şi orice
apropiere a publicului de valorile literare ale exilului.
Post-decembrismul evita în esenţă tocmai faptul că
aceasta s-ar fi putut converti într-o veritabilă terapie a
memoriei, aceea pe care Monica Lovinescu o considera imperios necesară pentru mentalul unei societăţi

fiinţarea conaţionalilor noştri, oriune s-ar afla ei. Şi
Gabriel Stănescu o exprimă în tot dramatismul: „Neliniştile mele sunt greu de purtat, ele sunt reflexul
unei nesiguranţe existenţiale care mă macină incontinuu/.../sau poate că e graba noastră dinaintea oricărui sfârşit care abia acum începe./.../Ceva mă face să
nu mă adaptez nicăieri./.../De aceea scriu: pentru că
am mai multe de spus./.../Scrisul e o învăţare a
lumii.../.../Exilul nu poate fi o stare limită ci una
perpetuă.”
Fără îndoială, exilul ca şi fenomenul literar al
exilului, atât pentru revistă cât şi pentru editorul ei au
constituit o preocupare constantă. Pe prima copertă,
partea superioară, figurează un citat din scrierile lui
Vintilă Horia: „Istoria exilului o pot face numai câteva
personalităţi în stare să creeze într-un ritm românesc,
pe care numai ele îl pot simţi şi înţelege.” În mod vădit,

Gabriel Stănescu a fost una dintre acestea şi, alături de
el, marea majoritate a colaboratorilor care i s-au
alăturat. Ca şi el erau, neliniştiţi şi sceptici, având de
înfruntat efectele acestui autism al actualităţii. În
numărul 4-5 al revistei Origini (2010), scriind despre
Vintilă Horia, o întâlnim pe Monica Nedelcu. Cu
vizibil regret ea crede şi spune: „...ceasul românesc al
lui Vintilă Horia n-a sosit şi, probabil, nu va sosi prea
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curând. Acest mare scriitor şi gânditor român din
secolul XX, /..../scriind în patru limbi cu dexteritate şi
eleganţă aristocratică (română, franceză, spaniolă şi
italiană), adulat de generaţii de studenţi de la Complutense, după ce stârnise furia haitelor comuniste
franceze, continuă să fie minimalizat sau pur şi simplu ignorat în propria lui ţară.”
Tot asupra lui Vintilă Horia se orientează şi
editorialul lui Gabriel Stănescu (Origini, vol. XIV, no.
4-5/ 2010). Titlul (Exilat în lumea liberă) prelua o
sintagmă pusă în circulaţie de Theodor Cazaban,
romancierul de succes într-o Franţă care era insensibilă şi „indiferentă faţă de condiţia dezumanizantă a
lui homo sovieticus şi a popoarelor aflate dincolo de
cortina de fier”. Editorialistul trece în revistă drama şi
cabala instrumentată de la Bucureşti în vederea compromiterii romancierului român care binemeritase
premiul Goncourt. În cuprinsul aceluiaşi număr mai
apar: Laurenţiu Melinte prezentând acea atât de
singulară carte (o eseistică sub formă de interviuri)
Călătorie spre centrele pământului (Viaje a los centros
de la tierra). Marilena Rotaru semnează articolul
intitulat Înainte şi după Vintilă Horia. Cristian
Bădiliţă publică un interviu cu Theodor Cazaban
despre Vintilă Horia. Alte titluri din vasta operă a lui

Vintilă Horia sunt aduse în discuţie de Santiago
Rivas: Anchetă dincolo de vizibil (Encuesta detras de lo
visibile), uimitoare carte de cercetări în domeniul
parapsihologiei. Nu mai puţin importantă este şi o
altă lucrare savantă ce pune în lumină capacitatea de
analist subtil a lui Vintilă Horia: Introduccion a la
literatura del siglo XX (Introducere în literatura
veacului XX). Textul oferă o extraordinară meditaţie

sintetică asupra tuturor curentelor şi orientărilor gândirii etice, politice şi sociale care si-au aflat o exprimare prin limbajul literaturii. Această operă de amplă
sinteză este cu atât mai valoroasă cu cât readuce în
atenţia şi interesul public scriitori care, în virtutea
unor situaţii ce aparţin, în cele mai multe cazuri, de
acel politic ce falsifică şi umileşte adevărurile fundamentale, sunt atăzi ignoraţi”.
Tot privitor la Vintilă Horia, Constantin Eretescu,
într-un foarte interesant şi subtil studiu (intitulat
Exilul ca metamorfoză) consideră că omul care a scris
romanele Dieu este né en exil, Le Chevalier de la résignation şi Perseguid a Boecio: „a trăit un exil dublu: cel
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real şi exilul eroilor lui.”
Cu ample referinţe la cele două lucrări despre care s-a mai amintit (Encuesta detras de lo visibile şi
Introduccion a la literatura del siglo XX), Mihai
Cismărescu încearcă o introducere în sfera cercetărilor mai speciale operate de Vintilă Horia. Isabela
Vasiliu-Scraba analizează scrierile aceluiaşi din perspectiva, nu mai puţin spectaculoasă şi interesantă, de
istoric al filosofiei româneşti.

Concluzii
Revista lui Gabriel Stănescu îşi aflase raţiunea de
a fi în încercarea de menţinere trează a spiritualităţii
exilului, dat fiind că atât fondatorul, cât şi colaboratorii publicaţiei Origini. Romanian Roots înţeleseseră că
post-comunismul nu era mai mult decât un experiment ce se concretiza doar într-o abstractă şi irelevantă retorică. De altfel, e suficient să reflectăm asupra
destinului actual al literaturii şi personalităţilor exilului, la tăcerea suspectă care continuă să le acopere
încă, deşi, când a apărut revista, trecuse destulă vreme
de la aşa-zisa revoluţie. Dar editorul şi colaboratorii
erau conştienţi că lumea românească continua să fie
un spaţiu populat mai mult de întrebări decât de
certitudini şi, prin scrisul lor, aspirau să ilumineze
subteraneitatea evenimentelor pe care le traversau.
Publicistica în cazul acesta refuza să fie un act
gratuit.Pentru cei tineri barbaria şi dublul întunecat al
istoriei recente erau împinse în afara câmpurilor
memoriei. Împotriva lor prezentul construia o – nu
tocmai benignă – dominaţie a aparenţelor. Care, de
altfel, continuă. Din nefericire însă, revista a dispărut.
spus retorică
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Mai importantă în conversație:
deosebirea dintre modern și postmodern
chiar și deosebirea dintre șaizeciști și nouăzeciști
optzeciștii – mult prea discutați –
i-am trecut deoparte
Mașina lăsa în urmă sat după sat
case din alt secol
un fost conac
ca o doamnă cu haină de blană roasă de molii
Trecea în goană pe lângă palate cu turnulețe
sclipeau acoperișurile ca niște oglinzi
(tocmai ieșise soarele)

MIHAELA ALBU

mi-a trecut prin minte o întrebare:

care e distanța de la postmodernism la kitch?

N-am întrebat
Am dezbătut pe mai departe alte teorii

O poveste neștiută
Numai cuvintele zburau între noi
înainte și înapoi
Nichita Stănescu – Poveste sentimentală

Ne îndepărtam tot mai mult de gândul nerostit
Ți-am recitat două versuri
(nu știu de ce mi le-am amintit)
Ne privim tăcuți luminați de-un mac
Te cunosc de-o zi, te iubesc de-un veac…

Am uitat curând de teoriile literare
de modernism, de postmodernism
Am început
Cu avânt
să recităm din clasici

Povestea
cu un imprevizibil sfârșit
începe cât se poate de simplu
într-o zi de septembrie
Semnul cifrelor/ adunate:
simbol de infinit

Atelier de cuvinte

Ce este fericirea?, m-ai întrebat
Ce părere ai despre postmodernism?

Vesele hârtiile acestea răvășite
Cu o poezie în doze homeopatice
Gheorghe Grigurcu – Atelier

ai adăugat

Nu prea găseam legătura.
Ne-am contrazis preț de două ore
Cât ține drumul din orașul în care
(atunci am aflat) bunicul grec o furase
pe fata vecinului –

… și mai era un far pe hârtie
ca o lanternă cu ochi de ciclop
… mai era și o barcă
în care se legăna destinul
dintr-o parte/
în alta

Nu mi-ai spus dacă ea era româncă
nici eu nu te-am mai întrebat
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Îți scriu

gata-gata să se răstoarne
să ducă pe ape
toată încărcătura
nu prea grea
atât cât încape într-o viață de pământean

Te asigur:
Aceasta nu este ultima scrisoare pentru tine,
corespondența noastră continuă,
cu toate că nu mai ai nici o adresă.
Există încă dulapul de poezii
cu picioarele de grifon și aripi de balaur
Gabriela Melinescu – Dulapurile de poezii

Farul mătura cu privirea
întinsul de apă
lumina vasul cu nepăsare
Cârmaciul îi oprea legănarea
studia atent
cantitatea de metaforă în poezie
o trăgea apoi cu creionul
ușor
la țărmul generos de hârtie

Îți scriu, îți scriu mereu scrisori –
în gând.
De câte ori vreau să le aștern pe hârtie
cuvintele se amestecă
se despart de mister
dezvăluie taina

Întâlnire de taină
când numele singur
când numele topit acum
împodobește o peșteră sub ghețar
Constanța Buzea – Numele răpit

Ne-am întâlnit
la răscrucea dintre două străzi
la conjuncția dintre două anotimpuri

Scrisorile din gând
sunt în versuri
rostogolesc rime și metafore romantice

Străzile își schimbaseră numele
Anotimpurile nu-și hotărâseră culoarea

Din când în când îți mai scriu un sonet
chiar și o odă

Tu purtai în mână dreaptă o poezie
scrisă la îngânarea zilei cu noaptea
o poezie fără titlu …

Te asigur:
Niciodată nu mă voi opri
să-ți scriu scrisori
în gând

Ardeam de dorința de a citi poemul
să-i deslușesc tăcerea
L-am învățat curând pe dinafară
și abia atunci
i-ai putut afla titlul:
Numele meu!
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În mintea mea
au altă ordine, alt rând în importanță
– încrederea vine înaintea tuturor
urmează cutezanța
apoi… toate celelate sentimente …
Tu, Poet al depărtărilor,
le cunoști

Știu că tu poți să le citești
Știu că numai tu poți depozita în casa ta
toate dulapurile de poezii/
cu poezii
nescrise vreodată
dar totdeauna visate …
ALTER N AN ŢE

RADU CIOBANU
O prietenie sobră
Ultimul jurnal al lui Vintilă Horia*, este o operă
confesivă, dar, în același timp, de opinie și atitudine
foarte ferme, pe teme dintre cele mai diverse și incitante. Nu cred să existe vreun cititor avizat care să fi
străbătut această carte fără să fi simțit tentația comentariilor, fie și sub forma solilocviului. Am simțit această
ispită la fiecare pas al lecturii, iar una dintre temele
cele mai interesante și semnificative pentru formația,
caracterul și, în cele din urmă, personalitatea personajului, cred că este cea a prieteniei. O temă totodată
frumoasă, deoarece prietenia, când nu e confundată
cu complicitatea, nu poate fi decât frumoasă. Iar Vintilă Horia a fost „locuit de geniul prieteniei”, cum însuși spune despre unii dintre prietenii săi. Încă din
tinerețe s-au conturat prietenii care au rămas vii și în
peregrinările exilului – Mircea Eliade – sau ale căror
amintiri l-au urmărit în pribegie, neveștejite, până în
ultimele sale luni de viață. E suficient să percepem vibrația din scurta evocare pe care i-o dedică în 1989
poetului Ovid Caledoniu (1914-1974), la 15 ani de la
moartea acestuia, pentru a ne da seama de modul său
de a concepe prietenia și de intensitatea afecțiunii
investite în prieteniile sale: „N-aș fi putut bănui că o
prietenie poate fi ceva atât de puternic legat de suflet,
un sentiment tot atât de grav și de statornic ca o iubire, o lipsă tot atât de teribilă, cu cât nu ne vom mai
vedea pe lumea asta.” A fost aceasta o prietenie profundă, ca și cea cu poetul Ion Șiugariu, căzut în 1945

pe frontul din Tatra. Plănuiseră toți trei să se retragă
împreună, până la treizeci de ani, la Assisi, în comunitatea franciscană, întru desăvârșire morală. O aspirație neîmplinită, expresie a exaltărilor juvenile, care însă a lăsat în conștiința lui VH urme și nostalgii, detectabile peste tot în acest jurnal.
Tot vocația prieteniei l-a ajutat să supraviețuiască
spiritual și în cei peste patruzeci de ani de exil fără întoarcere, când a fost tot timpul urmărit și săpat la bază de ura tenace a comuniștilor sau doar a oportuniștilor din Țară, care i-au ridicat împotrivă și intelighenția de stânga, comunist/socialistă, a Occidentului.
Uimitor însă este că, în ciuda adversităților, această
vocație n-a sucombat, ci, dimpotrivă, susținută de
prestanța prezenței și de valoarea operelor sale, scrise
și publicate în franceză, spaniolă, italiană, i-a sporit
reconfortant cercul de prieteni, care s-a format în jurul său. „Din fericire” – spune VH – „în tot decursul
acestui lung exil nu m-am mișcat decât între oameni
care-mi seamănă, cu toate riscurile pe care această
poziție le-a implicat întotdeauna.” Dar printre oamenii care-i semănau, ceea ce înseamnă că făceau parte
din aceeași familie spirituală, se aflau destul de puțini
compatrioți, relația sa cu diaspora românească fiind
în general rezervată. Explicația e simplă și vine din
vechi năravuri valahe: „Sunt personaje dezgustătoare,
din păcate, nu puține în exil.” A fost refractar la grupuri, clanuri, curente de orice fel: „Sunt un om liber,
așa cum am fost întotdeauna și asta, pentru mulți e de
neiertat și ușor de folosit împotriva mea.” Motiv prin
care își explică atât tăcerea cât și „criticile distrugătoare” abătute dinspre stânga, dar instrumentate din Țară, asupra cărților sale. Mărturisește că o adevărată
prietenie cu compatrioții din exil nu l-a legat decât de
Mircea Eliade și Ștefan Lupașcu, amândoi mai în
vârstă decât el. Cât despre relațiile cu ceilalți proeminenți, VH rezumă situația succint și sugestiv: „Pe Eugen Ionescu l-am întâlnit o dată la Biblioteca Națională de la Paris, și cred că a fost Constantin Amăriuței
cel care a făcut prezentările. Nu l-am mai văzut de atunci ; pe Cioran, în schimb, nu l-am întâlnit niciodată. Nici eu nu l-am căutat pe el, nici el pe mine.” O
prietenie aparte, în schimb, s-a conturat târziu, ca un
fel de solidarizare post factum, cu poetul Horia Stamatu, legionar, aflat în ultima fază, laolaltă întreaga
„mișcare”, în conflict cu regimul Antonescu, care l-a
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condamnat la moarte în contumacie. VH detesta
violența legionarilor și explică împrietenirea lor în
exil, altfel improbabilă: „Colegii și camarazii noștri,
totuși, deși separați de tonalități distincte (aș putea
spune că el era codrenist și eu antonescian), au fost
persecutați și uciși de inamici comuni. Am devenit,
deci, prieteni în restriștea obiectivă, lipsită de nuanțe,
a exilului.” Altfel zis, caducitatea ideologiei duce la
resuscitarea omeniei.
E de presupus că motivul pentru care prieteniile
lui VH cu oamenii de cultură occidentali au fost mult
mai numeroase și mai senine este acela că ele au fost,
în general, lipsite de intrigile și malversațiunile vernaculare dintre compatrioți. De fapt, ele au fost cele care
i-au întreținut tonusul moral. Pretutindeni a aflat
„personaje încărcate de umanitate și de inteligență, de
onestitate intelectuală și de talent, locuite de geniul
prieteniei.” Acestea sunt criteriile cu care VH identifică prietenia aducătoare de confort spiritual și bucurie: „Prietenia cu italienii e un dar de la Dumnezeu
[...] au făcut parte pentru mine dintr-o intensă și
permanentă bucurie. Am trăit lângă ei scene atât de
emoționante încât deseori îmi revin în minte.” Un
perpetuu regal al prieteniei i s-a oferit totodată în
„acea imensitate hispanică”. Imensitate, deoarece nu e
vorba doar de Spania, ci de întreaga lume hispanoamericană a cărei noosferă l-a adoptat ca pe un
familiar, devenind pentru el „...un singur spațiu în
care am trăit am ținut conferințe, unde mi-au apărut
cărți și articole, unde vorbesc cu oricine de prezent
sau de trecut ca și când ar fi vorba de un timp al
meu.” Singurele lumi care i-au rămas străine și recunoaște că nu-i sunt „la-ndemână” și nu le-ar putea
cuceri sunt cea anglosaxonă și cea slavă. S-a simțit, în
schimb, întotdeauna deopotrivă acasă și în Franța,
Portugalia, Belgia, Austria, Elveția, Germania. A fost
deschis prieteniei de oriunde venea și e interesant că
prietenul său cel mai statornic – alături de Mircea
Eliade – n-a venit din spațiul latin, ci din cel germanic: Ernst Jünger.
Întâlnirea cu Jünger a fost o conjuncție între două personalități venite din spații diferite, atrase
reciproc de notorietatea și valoarea operei fiecăreia,
dar care cred că a început prin solidarizare, ca un
prim pas înspre prietenie: trecuseră după încheierea
războiului, și încă treceau la data când VH își scria
34

ultimul jurnal (ba mai trec și azi!), prin situații
aproape identice: recunoscuți ca aparținând elitelor
artistice și în același timp „înfierați” cu fervoare
marxistă ca fasciști. Cauza lui Jünger e resimțită de
VH ca propria-i cauză și de aceea nu se poate abține
de a-i lua apărarea în intervenții care devin implicit
pledoarii pro domo. Totodată el e cel care explică cel
mai succint și corect cum s-a ajuns aici. O face în
1989, oarecum en passant, la modul „fiindcă veni
vorba”, atunci când comentează volumul Danubius al
lui Claudio Magris. Grozav ce l-a enervat cartea asta!
Deși recunoaște calitățile scriiturii lui Magris, stângismul acestuia și lipsa criteriilor morale îl agasează
îngrozitor. Efectul este o veritabilă diatribă clocotind
de indignarea omului de bună credință care-și vede
terfelite cele mai intime convingeri: „De ce nazismul
ar fi mai îngrozitor decât comunismul, când acesta e
încă viu, iar celălalt a murit de mult și pentru totdeauna? Cum poți dedica șase pagini lui Céline în legătură cu Siegmaringen și niciun rând lui Ernst Jünger,
care locuiește aproape? "La patina aristocratica" sterilizează, după Magris, literatura lui Jünger, în schimb
"miseria proletaria" a permis unor scriitori, ca Hamsun și Céline, să devină "veri poeti". Nu e cam strâmbă
judecata? Aș zice pe invers [...]. Însă Magris nu acceptă pe Jünger, pentru că a fost, în tinerețe, simpatizant
național-socialist, ca și Heidegger, ca imensa majoritate a scriitorilor din anii 30. Cum se putea altfel? Și
tinerii români au fost de dreapta, majoritatea lor
legionari, în aceeași epocă [...] Faptul că atât Heidegger cât și Jünger au devenit foarte repede anti-regim
și că au luat chiar atitudine împotriva lui nu mai are
importanță. De neiertat în vecii vecilor este adeziunea
lor, chiar și momentană. Sunt pur și simplu vinovați
de Auschvitz [...] Nu Stalin, nici Lenin sau Hrusciov,
nici GPU sau KGB, nici zecile de milioane de victime
nu aveau greutate pe cântarul istoriei, ci simpatizanții
cu național-socialismul, care a trăit doisprezece ani și
a dispărut [...] E, de fapt, îngrozitor: o astfel de carte,
foarte bine scrisă și plină de interes, uneori chiar palpitantă, devine subsidiară, defăimătoare, complice.”
Dar nu numai Magris și scriitorii complici ai crimelor
comuniste îl exasperau, ci și moravurile practicate în
presă, indiferent de culoarea politică, chiar și în cea
care se voia „obiectivă”. În ziarul spaniol „ABC” apare, bunăoară, un articol în care Soljenițîn și Jünger sunt
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prezentați ca romancieri nedemni de a fi citiți, în
plus, Jünger și ca nazist. Peste câtva timp însă, „În
mod neașteptat, apare azi un articol în ABC în care se
afirmă că Jünger este cel mai mare scriitor al timpului
nostru”. Ce să mai creadă cititorul de bună credință?!
Pentru VH, doar jurnalul lui Jünger, fără a mai aminti
celelalte scrieri, este „cel mai pătrunzător și rafinat
jurnal al secolului nostru, în care nu numai
personajele, dar și evenimente ca al Doilea Război
Mondial, sau tragedia dupărăzboiului, apar într-o
lumină metafizică de o foarte mare profunzime.” Și
atunci cum să nu se inflameze când în „La
Vanguardia” apare un articol intitulat Cea mai mare
canalie a lumii ?! „E vorba de Jünger ” izbucnește VH.
„Mă vorbește de rău și pe mine. Am constitui un fel
de grup de infami din ale căror biografii s-ar putea
aduna o antologie primejdioasă pentru pacea lumii.
Că astfel de cretini există și că publică articole de
senzație ca să scoată pentru o pâine, mi se pare
normal. Viața e încărcată de energii negative. Că un
ziar ca „La Vanguardia” publică astfel de nerozii,
pline de false informații, mi se pare abject. Într-un
articol apărut în același ziar, Antonio Escohotado, pe
mai bine de două pagini, face cronica zilelor de la
Bilbao, cu o artă de cronicar desăvârșită. Jünger apare
în lumina lui adevărată. Ziarul, deci, vrea să fie
"obiectiv" [...] Mizeria mijloacelor de informare
atinge, în toate țările, lungi limite de prostie și de
faceri de rău.” Adevăr pe care continuăm să-l
suportăm și la peste un sfert de veac de la stingerea
celui ce l-a rostit.
Dar cu acestea am ajuns la „zilele de la Bilbao”
(16-20 octombrie 1989), moment semnificativ pentru
o anumită atmosferă din acel sfârșit de an și
important pentru prietenia dintre cei doi. Care a fost
o prietenie sobră, lipsită de efuziuni, dar întemeiată
pe respect reciproc, comunitate de credințe, de idealuri și într-o anumită măsură chiar de destin. „Ceea
ce face din legătura dintre noi” – mărturisește VH –
„o prietenie aproape că lipsită de voce, deoarece ne
vedem rar și ne scriem numai din când în când, cred
că ne unește peste mări, țări și ocări, libertatea în
spirit, independența față de dependențele umilitoare
ale secolului, la care s-au supus toți ceilalți.” VH l-a
descoperit pe Jünger, prin Léon Bloy, scriitor pe care-l
consideră discutabil, dar care l-a „împins” să-l citească

pe cel ce va deveni „marele meu prieten”. E de presupus că apoi a început un schimb epistolar, urmat de
vizita pe care VH i-a făcut-o în 1969 lui Jünger la
reședința sa din Wilflingen. În 1986 se înțeleseseră să
petreacă împreună câteva zile în Sicilia, dar întâlnirea
nu s-a realizat, astfel încât s-au revăzut abia după
douăzeci de ani, la Bilbao, unde Universitatea, se pare
că la inițiativa profesorului Enrique Ojembarrena, tot
un prieten, a organizat omagierea și acordarea titlului
de Doctor HC lui Ernst Jünger. Întrebat pe cine consideră cel mai potrivit pentru a rosti ritualul Laudatio,
acesta a răspuns fără ezitare: numai pe Vintilă Horia.
Când, în august 1989, primește invitația de a inaugura în octombrie simpozionul omagial, revederea lui
Jünger după douăzeci de ani i se pare „aproape miraculoasă”. Acceptă, desigur, cu bucurie, se apucă de
redactarea discursului omagial, dar nu-și poate reprima și niște nedumeriri insidioase: „Nu înțeleg cum
Universitatea din Bilbao, cât și primăria, instituții
considerate "de stânga", s-au gândit să facă din Jünger
un doctor honoris causa, să-i dedice un simpozion
atât de important și să mă accepte pe mine ca prezentator al sărbătoritului [...] Cineva îmi spunea la telefon că, dedesubtul situației vizibile sau oficiale, există
o lume bască foarte de acord cu ideile lui Jünger și cu
ale mele.” Abia în octombrie avea să descopere „cheia
acestui mister”. Până atunci revederea cu sărbătoritul
traversează momente emoționante, începând cu
primirea de la aeroport: „Când a coborât din avion și
venea către noi, din ce în ce mai aproape, mi s-a
strâns inima, nu numai de emoție. Părea mai mic,
mai ratatinat, mai indecis în pașii lui de om de
nouăzeci și patru de ani. M-am cutremurat, aș zice,
de grijă autobiografică. Oare și eu îmbătrânisem în
aceeași măsură?” Jünger e cu douăzeci de ani mai în
vârstă, iar VH se miră și-i admiră tinerețea spirituală,
când, încolțit de roiul jurnaliștilor care-i pun întrebări
tendențioase, „bătrânul” a dominat prin prestanță
viespăria: „Avea răspunsuri simple și surprinzătoare,
pline de profunzimea atât de caracteristică eseurilor și
romanelor lui [...] Nicio clipă omul liber nu și-a
pierdut cumpătul.” După cum nu și l-a pierdut nici
când, la intrarea în aula magna, studențimea l-a omagiat printr-o spontană și îndelungă standing ovation.
VH a fost el însuși emoționat chiar dacă emoția i-a
fost umbrită de constatarea că ceilalți vorbitori citau
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copios din lucrarea sa Introducere în literatura secolului XX, fără să numească vreodată sursa. Culmea e
că ulterior și-au cerut scuze pentru omisiune, la care
VH le-a dat acest răspuns pe care-l citez, fiind de
mare actualitate în România și după treizeci de ani de
la această întâmplare: „E destinul celor mari, le-am
răspuns. Lumea s-a obișnuit să nu fie pedepsită, chiar
dacă fură din plin din opera cuiva. Dacă furi o pâine
sau prune dintr-o livadă, poți intra în închisoare.
Dacă furi idei, lucru ceva mai grav, nu ți se întâmplă
nimic.”
În fine, misterul organizării acestui ceremonial,
altfel întru totul reușit, s-a lămurit chiar pe parcursul
desfășurării sale. Spania și, în general intelighenția
occidentală străbătea un trend straniu de convertire la
islam, care-și are repercusiunile sale până azi. „Nu e
vorba de o convertire ezoterică, demnă de modelul
Guénon” – meditează VH – „ci mai mult exoterică,
mai legată de prezent, poate că de neputința Bisericii
de a răspunde întrebărilor secolului, sau alianței ei cu
puterile răului [...] În Spania, mii de catolici au trecut
la islam. Alții umblă după succese imediate și după
bani, știind că în spatele Profetului stau petrodolarii.
Oricum, organizația e perfectă.” Și-a dat seama de
acest substrat, de fapt, politic, al simpozionului, văzând în sală soții ale organizatorilor purtând „basmale mahomedane” și bărbați care-și lăsaseră barbă,
„scurtă și ascuțită, islamică și ea.” A urmat revelația
dedesubturilor: „Cu chemarea lui Jünger, despre care
știau că admiră pe arabi, ca orice european conștient
de tot ceea ce arabii au adus culturii europene din
Evul Mediu [...] au încercat o dublă infiltrare propagandistică. În primul rând era vorba de un succes
personal – Jünger făcut doctor honoris causa datorită
intervenției grupurilor musulmane din Spania și din
Germania – urmat, în al doilea rând, de eventuala
glorificare a unei situații autonomice, Țara Bascilor.
Din amândouă ieșea micșorată Spania, care învinsese
și izgonise pe arabi și asuprise pe basci.”
Așadar, cu vorba lui VH: „e destinul celor mari”
să fie atrași în astfel de ceremonii flatante, ale căror
interese impure nu le bănuiesc. Episodul Bilbao i-a
solidarizat și mai mult, dar cred că în fidelitatea
reciprocă a relației lor a jucat un rol important și
diferența de vârstă. Ca și în cazul prieteniei cu Mircea
Eliade și Ștefan Lupașcu. Față de Jünger însă, VH a
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avut o situare de alumn. N-am găsit nicio mărturie
explicită în acest sens, poate fi o impresie subiectivă,
dar ea se susține printr-o mulțime de detalii, pe care
spațiul nu-mi mai îngăduie să le expun, când VH
împărtășește idei și convingeri cu Jünger, ca de la
discipol la maestrul pe care îl „promovează” în cele
mai diverse împrejurări, de la reuniuni de prestigiu,
când a ținut, bunăoară, o strălucită conferință despre
Ernst Jünger și Boris Pasternak sau cele două Europe,
până la mici, savuroase episoade private, cum a fost
întâlnirea pe care i-a solicitat-o o elevă madrilenă din
ultima clasă de liceu, care „are curajul” să-l prezinte
într-un referat la clasă și îi solicită în prealabil niște
detalii. Fata, constată cu admirație VH, e o nonconformistă revoltată împotriva urâtului care domină în
toate manifestările propria ei generație, iar el, apelând
- cum altfel? - la Jünger, îi sugerează contraponderea
unei ținute elitare: „I-am spus că ceea ce într-adevăr
contează nu sunt masele, ci acel doi la sută pe care
Jünger îl așează la temelia viitorului, în orice timp
amenințat de o schimbare sau de o criză.”
În indicele de nume care însoțește ultimul jurnal
al lui Vintilă Horia (fără a lua în considerare nume ca
Stalin, Ceaușescu și altele asemenea) Jünger ocupă
locul doi, cu 40 de referiri. Pe primul loc, cu 59, stă
Eminescu...
________________________________
* Vintilă Horia, Jurnal de sfârșit de ciclu. Note pentru
Axente Sever 1989-1992. Jurnal torinez 1978. Ediție
îngrijită și adnotată de Cristian Bădiliță și Claudia
Drăgănoiu. Prefață de Cristian Bădiliță. București.
Editura Vremea, 2017
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Patru fete

(Négy leány)

prima a fost căprioară
cu glas mlădiat de lebădă
a doua copil neastâmpărat
a treia a fugit cu proiectul rachetei mele
a patra umbla la teatru ca bătrânii
prima era curtată de-un mântuitor
a doua era vioaie şi nu mă iubea
a patra a expirat cu sezonul se îngheţată
a treia nici n-a existat

CSELÉNYI BÉLA

26. XI. 1973

Pe străzile camerei
(A szoba utcáin)

fuge îngrijorat

mă duceam undeva pe străzile camerei
am traversat de-a buşilea
două tunele pe sub mese
şi am încărcat o maşină de lemn
cu nisip
bucurii
cuburi

(szorongva el)

cine să fie agentul tău de publicitate cselényi béla
dacă nu tu însuţi
îţi expui amprenta mâinii în cetatea veche
trece o oră te duci pe-acolo incognito
şi vezi bătrânele cum o cercetează
copiii de grădiniţă vor să vadă palma colorată
la fel şi oamenii obişnuiţi şi-apoi şi cei periculoşi
şi când una dintre liceenele mirosind a valeriană
îi spune celeilalte
na dragă eu nu pricep nimic din asta
atunci apare poetul
cu mâinile pline de cerneală ca un spărgător
ca un ilegalist trădat
se împinge în faţă îşi cere scuze smulge manifestul
şi fuge în grabă îngrijorat

credeam că medicii nu mănâncă
nu beau
credeam că vânzătorul doarme în prăvălie
după ce se închide
şi că voi deveni pilot
o dată mi-a spus nenea librarul
că azi-mâine voi fi om mare
m-am ascuns şi am plâns
20. III. 1973

153
Călare

trebuie să ne străduim
ca prin moartea noastră societatea să piardă
cât mai mult

(Lovon)

vai mă urmăresc tâlharii
vai mă şi-ntrec îndată
31.VII-1.IX. 1977
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Numărul orezului
(A rizs száma)
Într-un mic restaurant din Buda veche a intrat
un om. Întrucât era client constant, a observat că
ospătarul vorbeşte poticnit limba maghiară, de
aceea nici n-a comandat în maghiară, a copiat
numai un număr din meniu. Astfel, dacă scria, să
zicem, „17”, chelnerul ştia că este vorba despre o
salată mixtă de legume; dacă scria „22”, i se şi
aducea ciorba de porumb, iar dacă dorea, de pildă,
o friptură de raţă, n-avea decât să scrie pe hârtie
„92”. Treaba aceasta era pe placul chelnerului şi se
părea că şi omul nostru se distrează.
Dar s-a întâmplat într-o zi că acest client de-al
casei ar fi vrut un pic de orez lângă curry de pui,
astfel că a scris pe hârtie numărul „33”, apoi –
pentru că în meniu n-au specificat separat – a scris
alături, citeţ, cu litere mari: „OREZ”.
– Nu ştiu numărul orezului... – i-a explicat
chelnerului, al cărui zâmbet cu dinţi albi s-a
transformat într-un râs discret, gutural:
– Dumneavoastră nu ştiţi care-i numărul orezului;
nici eu nu ştiu care-i numărul orezului; dar ştiu cei orezul.
1. XI. 1998, Budapesta

Fluture de cărbune
(Szénpillangó)

La 3 iulie 1981 goneam de la Târgu Mureş la Sfântu
Gheorghe.
De acolo trebuia să călătoresc mai departe cu
autobuzul la Reci, în judeţul Covasna, pe malul
Râului Negru, la înmormântarea lui Salamon Anikó.
Ca o groaznică draperie de cositor se lăbărţa doliul
deasupra mea şi-mi atingea uneori sufletul mistuit
de foc. Târgu Mureşul mi se părea o mare de asfalt topit.
Între degete, năduşeala nechemată a provocat urticarie: când îmi frângeam, când îmi scărpinam mâinile.
Şi tovarăşii de călătorie erau tăcuţi, aşa că am crezut că şi ei se duc la înmormântarea lui Anikó, dar
nimeni n-o cunoştea pe doamna de treisprezece ani
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locuitoare a marelui oraş. Plutea acolo deasupra
mea (,) la altitudini terifiante; plutea deasupra
tuturor lucrurilor pământeşti; şuiera, sfâşiind folia
amortizoare a lui Tamási Áron, conform căruia se
mai poate întâmpla ceva...
Liniştea s-a rupt într-o staţie de transbordare. Pe
umplutura plină de funingine de la intrarea tunelului adăsta un fluture cărămiziu. O vietate ca cinabrul într-un câmp negru.
– Fii atent! Fii atent! – îşi ziceau unii altora provincialii.
Admirau fluturele care a uitat să se apere.
Cred în omenire numai până nu descoperă fluturele.
20.VIII. 1997, Budapesta

CSELÉNYI Béla s-a născut la 4 aprilie 1955 la
Cluj. A urmat cursurile şcolii la Cluj, între 19621974. A lucrat ca muncitor necalificat într-o
fabrică de jucării, distribuitor de lapte fără carte de
muncă, ajutor de bibliotecar; în prezent este
documentaristul de presă al arhivei Radioului
Maghiar. Trăieşte la Budapesta din 23 decembrie
1987.
Volumele sale sunt: Barna madár (Pasărea brună),
Editura Kriterion, Bucureşti, 1979; Fabula rasa,
Editura Dacia, Cluj, 1981; Magánbélyeg (Amprentă
personală), Editura Kriterion, Bucureşti, 1983;
Üzennek a falmikulások (Mesaje de la murali Moş
Nicolae), Editura Holnap, Budapesta, 1990; Évszakok gipszalkonyatban (Anotimpuri în amurg de
gips), Íves Könyvek, Budapesta, 1995; Madárbüntető (Păsărarul pedepsitor), Palatinus, Budapest,
1998. A apărut în mai multe antologii. A publicat
în aproape toate revistele maghiare din Transilvania, în special în paginile maghiare ale revistei
Echinox, unde a şi debutat în 1973. Între 1975-1982
a fost membru al Cercului Literar „Gaál Gábor”,
apoi secretar, fiind ultimul său conducător. Rar,
pentru că nu-i place, face şi traduceri. Pasiunea sa
este jurnalul.
prezentare şi traducere: KOCSIS Francisko
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MIHAELA CRĂCIUN
Japonia şi lumea occidentală – imaginea
„celuilalt” între 1853 şi 1912
După apariția eseului „Orientalism” al lui Edward Said în anul 1978 și evidențierea unor perspective viciate ale Occidentului asupra lumii Orientului,
necesitatea studiului comparativ al culturilor diferite
însoțit de argumente științifice bine fondate, a venit
ca o continuare firească a procesului de reconsiderare a pozițiilor observatorilor în raport cu ariile culturale studiate. În încercarea de a depăși vârsta
clișeelor din imaginarul românesc referitoare la
Japonia și cultura sa, precum și din dorința de a
sublinia efectele uneori nebănuit de puternice ale
acțiunii imaginarului la nivelul deciziilor politice,
economice, sociale sau culturale, Alexandra Marina
Gheorghe realizează atât un tablou selectiv al celor
mai importante momente ale reflectării culturii
„celuilalt” în interpretarea observatorilor deopotrivă
japonezi și occidentali, cât și o analiză a evoluțiilor
acestora, respectiv a cauzelor lor. În cele șase
capitole ale cărții sunt prezentate cu argumente din
surse ce variază de la presa din secolul al XIX-lea și
începutul secolului al XX-lea până la studii consacrate din prezent, evoluțiile proiecțiilor imaginarului nipon referitor la europeni și americani,
respectiv modificările apărute la nivelul sensibilității
occidentale în ceea ce îi privește pe japonezi pe
parcursul celei de-a doua jumătăți a secolului al

XIX-lea. Prin prezentarea trecerii lumii japoneze de
la valorile modelate de-a lungul unei istorii de
aproape două milenii de sursele continentale chineze, la o paradigmă profund influențată de mentalitatea și cultura materială occidentale, autoarea ilustrează atât factorii care au declanșat schimbările
radicale din sfera niponă, cât și efectele acestora atât
în arhipelag, cât și în lumea occidentală. După o
analiză aprofundată a circumstanțelor în care urmează să fie aplicate conceptele de „alteritate”, „imagine” și „imaginar” în lumea japoneză, care în anul
1853 vine în contact cu lumea occidentală prin medierea Comandorului american Matthew Perry,
autoarea se oprește atât asupra momentelor istorice
care au condus la evenimentele din acel an, cât și
asupra mentalității nipone izolaționiste, conturată în
condițiile unei întreruperi complete a relațiilor
Japoniei cu lumea occidentală începând cu prima
jumătate a secolului al XVII-lea și încheind cu
jumătatea secolului al XIX-lea. Sunt menționate cele
mai importante cazuri de fugari japonezi în spațiul
occidental în condițiile izolării țării de dinainte de
anul 1853 – precum medicul Nakajima Chōjirō sau
Nakahama Manjirō ori Hamada Hikozō cunoscut și
sub numele american de Joseph Heco – nefiind
neglijați nici acei autori occidentali ai unor lucrări
rezultate din șederea acestora într-o Japonie închisă
străinilor, precum medicul german Englebert
Kaempfer (1651 – 1716) sau căpitanul rus Vasili
Mihailovici Golovnin (1776 – 1831). Alexandra
Marina Gheorghe prezintă efectele deschiderii
granițelor Japoniei către Occident în cea de-a doua
jumătate a secolului al XIX-lea, oferind o serie de
imagini inedite inspirate de obiceiurile occidentale și
care aparțin japonezilor care ajung în primele
misiuni oficiale în spațiul occidental; este vorba
despre Statele Unite ale Americii vizitate de oficiali
japonezi în anul 1860, respectiv despre Europa
occidentală și Rusia, vizitate de o a doua misiune
japoneză în anul 1862. Particularitatea acestui
studiu este dată de modalitatea în care sunt explicate
transformările prin care trece Japonia după
Restaurația Meiji din anul 1868, subliniindu-se
efectele imaginarului influențat de tehnologia,
gândirea și practicile social-economice și culturale
occidentale asupra deciziilor luate de Guvernul civil
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reformator. De asemenea, în acest volum este pusă
în valoare influența prezenței specialiștilor olandezi,
americani, britanici, germani, francezi sau italieni
care aveau să reprezinte nu numai sprijinul autorităților în deciziile luate în diverse domenii, ci și
factorii care au contribuit fundamental la îmbunătățirea fără precedent a percepției europene și americane asupra capacităților tehnice și calităților morale
ale japonezilor. Studiul aduce în discuție și momentele crizei de imagine a Japoniei pe plan internațional, începând cu finalul Războiului sino-japonez din
1894 – 1895. Sunt comentate atent atât polarizarea
lumii occidentale sub influența presei vremii, cât și
consecințele devastatoare pentru tabăra rusă ale
suprapunerii planului imaginației literare cu realitatea în timpul conflictului ruso-japonez din 1904 –
1905. Ideea de „Japonia” și realitățile nipone sunt, de
asemenea, prezentate în planuri inițial distincte, însă
sunt aduse în cele din urmă într-o ecuație comună.
Sunt subliniate eforturile lumii japoneze de a se
moderniza din punct de vedere instituțional –
adoptarea unei Constituții în 1889, înființarea unui
Parlament, Camera Inferioară a acestuia fiind stabilită în urma alegerilor organizate pentru prima dată
în 1890 – dar și economic prin înființarea primei
Bănci în 1881. Cu o deosebită atenție sunt prezentate și analizate toate aceste transformări majore atât
pe plan intern, cât și pe plan extern, în condițiile
unei oscilații considerabile a imaginii internaționale
a Japoniei. În afara intențiilor autoarei de a oferi o
explicație cât mai cuprinzătoare a factorilor care
determină interacțiunea celor două culturi – japoneză și occidentală în perioada cuprinsă între anii 1853
și 1912 – studiul Alexandrei Marina Gheorghe are
meritul de a îmbina perspectivele diacronică și sincronică în conturarea unui alter credibil, chiar dacă
uneori imprevizibil, însă întotdeauna redutabil.
Discursul despre Japonia, construit de către occidentali înainte și după 1853, diferă considerabil, iar
acest aspect este bine evidențiat în volumul de față.
De asemenea, este surprins cu ajutorul unor aspecte
inedite pentru studiile de specialitate din România,
fenomenul curios al concentrării simpatiilor și
antipatiilor occidentale față de Japonia în timpul
conflictului cu Rusia. Perspectivele japoneze ale primilor vizitatori în Europa și Statele Unite ale Ameri40

cii conferă, de asemenea, originalitate acestui studiu, primul de felul său în peisajul cercetării imaginarului nipon din România.
Prin fixarea unor topoi care captează imaginarul european al secolului al XIX-lea – manierele
japonezilor, samuraiul, femeia, scrisul – analiza
Alexandrei Marina Gheorghe capătă complexitate și
subliniază vechimea unor stereotipuri, o demonstrație care nu face decât să reconfirme opiniile lui
Said din 1978. Fie că sunt analizate ca studiu de caz
– „pericolul galben” – sau doar menționate într-un
context gândit inițial ca unul pozitiv – cazul
romanului „Doamna Crizantemă” de Pierre Loti –,
numeroasele exemple de reflectare eronată a
valorilor „celuilalt”, selectate și comentate de
Alexandra Marina Gheorghe, subliniază ușurința cu
care se poate cădea în capcanele unui imaginar
minat de clișee și de o gândire profund deformată
de importanța propriilor valori, o situație care
explică unele din cauzele unor conflicte internaționale majore ale secolului al XX-lea. Prin ilustrarea
numeroaselor erori de interpretare generate de
transformarea unor topoi precum samuraiul,
gheișa, kimonoul sau „pericolul galben” în agenți
simbolici care să nutrească opinii viciate de lipsa
echilibrului și a corectitudinii premiselor, volumul
Alexandrei Marina Gheorghe se situează într-o
categorie nouă a studiilor realizate cu o doză
considerabilă de luciditate și cu o mare atenție
pentru argumentarea fiecărei ipoteze într-un
domeniu nou de cercetare pentru România, și
anume, acela al imaginarului nipon, respectiv
occidental.

Japonia şi lumea occidentală – imaginea „celuilalt”
între 1853 şi 1912. Alexandra Marina Gheorghe.

Bacău: Editura Alma Mater, 2015.

ALTER N AN ŢE

din singura Carte, groasă, grea, cu coperți negre,
încrustate cu litere aurii
care rămăsese nemișcată pe măsuța
de la capul patului, să-mi fie aproape
în nopțile cu insomnii
iar toate păsările acelea insațiabile
s-au făcut dintr-o dată praf, scrum, pulbere
argintie imponderabilă
atunci am auzit alarma telefonului
cine ar putea spune de cît timp suna, o oră, o zi,
un an, de o viață
la celălalt capăt al firului
în deneauzit bătăi de inimă depărtare

VASILE GOGEA

murea mama

NOCTURNĂ

Cluj, octombrie 2018

cu siguranță visam

NOCTURNĂ II

toate cărțile din bibliotecă se transformaseră
în păsări
zburau haotic prin cameră
fîlfîitul lor de aripi semăna cu vuietul de avertizare
al unui tsunami
erau răpitoare de felurite mărimi și culori
vulturi, șoimi, ulii, acvile, bufnițe, ereți
chiar și condori
se năpusteau flămînzi asupra mea
încercînd să rupă cite o bucățică de carne din
trupul meu
să-mi ciugulească ochii
să-mi perforeze timpanele
rafturile rămase goale păreau niște sicrie
așezate culcate pe o parte, unul peste altul
am înghețat ghemuit cu genunchii la piept
sub așternutul alb din pînză de in
ca într-un uriaș uter expulzat sau ca într-un igluu
și fără nici un sunet, un fulger globular a țîșnit
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Ajuns, miraculos
la etajul 65
al existenței mele
fixez, noaptea,
pe boltă
stele
în piuneze de argint.
Pentru lună –
plină și grea –
încă mai caut
cuie de aur.
Teama de pămînt
a devenit mai mică
decît grija
de a nu tulbura Cerul.
Cluj, noiembrie 2018
41

BEDROS HORASANGIAN
De ce dorm caii în picioare și cămilele culcat?
Se întunecă. Deja iarna zilele sunt mai scurte.
Pe străzi nu mai este prea multă agitație. Nici mașini.
În camera de la poarta școlii e bine și cald. Chiar
prea cald. Cînd e prea cald, nu e aer. Și nu e bine,
dacă nu e aer.
Ferestrele sunt murdare.
Afară frig.
Un catastif gros și cu marginile roase în colțul
mesei. În timpul serviciului meu nu s-a întîmplat
nimic deosebit. Așa tot scriu paznicii după ce ies
din tură. Paznic. Oh, nu, acum se spune security
officer, să mori de rîs, nu alta. Se scarpină în cap.Ce
să se întîmple, Doamne ferește, copiii cu ale lor și
atît. Cu toate că dacă e să se ițească o dandana, ehe,
se poate isca. Din te miri ce. De la o țigară, un
robinet lăsat deschis, o conductă care a înghețat.
Uff. Dacă e să ai vreun necaz, ai.
Copiii. Școala fără copii e ca balta fără pește.
Lui îi place să pescuiască. E bine acolo,pe malul
apei, fumezi, dai cu undița, nu te bate nimeni la
cap. Ce hărmalaie pot să facă și tinerii de astăzi.
Uff, ai mereu probleme cu ei. Mai ales cu ăștia mai
mari, Dumnezeu știe ce le poate trece prin cap. Au
în căpățîna lor doar distracție, muzică, etnobotanice, sex și țoale.
Se aude vocea Mariei.
- Ai zice că în afară de șampoane și geluri nu-i
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mai interesează nimic, ă, zi că nu-i așa? L-ai văzut la
televizor și pe ăla cu ochelari și tuns scurt, pe ce
dădea banii noștri...? Și ne-a mai tăiat și din salariu...Interesul național, auzi la el! Puah!?
Răspunde el, Gheorghe, lumea îi zice Gigi, nea
Gigi. A fost electrician. Și lăcătuș-mecanic, și fierarbetonist. Și încărcător-distribuitor. Dar ce n-a fost el
la viața lui. Aia care a fost.
Acum e paznic.
- Am văzut, cum să nu văd, eu ce să fac acasă, mă
uit la televizor... Niște puțoi își dau și ei aere... Așa e
tineretul de azi... Ehee, pe vremea noastră nu se pomenea așa ceva... Și ce frumos defilam cu toții de 1
Mai și 23 August... Aliniați, cu steaguri... Mîncam și
mici și beam și bere... Se bucura lumea, acum nu se
mai bucură nimeni de nimic...
- S-a înrăit lumea, soro..., răspunde o voce de lîngă fereastră. Nu i se vede chipul, dar îți dai seama că
e fumătoare înrăită.
Vocea.
E Maria.
Bombăne mereu. Nu e așa bătrînă, dar îi place
să fie luată de bătrînă. S-a înrăit, e singură, barbatul
a murit, copiii au plecat, pensia e mică, dinții stricați,
dar n-are bani să-și pună placă. Stă înr-o cameră la
subsolul unui bloc cu bulină roșie pe el. Că dacă vine cutremurul se dărîmă primul. Sfîrșitul lumii, o
prostie, frică de Dumnezeu nu mai are nimeni. Ei și,
ce dacă se dărîmă? La țară ar mai avea niște pămînt,
de la mama, dar l-a luat frati-su. A aranjat cu ăia de
la primărie. Are acte.
Ea a rămas cu buza umflată.
Cine a pus-o să plece la oraș? Și-a zis că scapă
de dus vaca la păscut și de dat cu sapa. Nu-i plăcea
la cîmp. Nici să facă treabă în casă pe lîngă maicăsa. S-a măritat de tînără. Au venit altele pe capul ei.
Între timp a trecut și viața.
Fumează.
Acum nu e voie să fumezi în școală. Înainte era
altfel. Acum e altfel, nimic nu mai e la fel.
Copiii?
Mai bea un ceai cu Nea Gigi cînd e de serviciu.
Vorbesc, na, ce să facă.
Păi ce să aibă în plus, părinții nu sunt la fel? De
profesori nu poți spune nimic. De învățămînt trăncănește toată lumea, dar nimeni nu face nimic. O să
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vină și vacanța. Frigul, zăpada,gerul dă bătăi de cap în
plus. Dacă se sparge vreo țeavă? Cînd vine vacanța,
parcă e mai bine. E mai puțină bătaie de cap. Măcar
liniște și tot e ceva. Nu mai auzi toate idioțenile
scoase de puțoii ăștia.
Puah.
A îmbătrănit degeaba.
Nu pricepe și pace de lumea e așa cum este.
Dar de ce ar trebui să priceapă ceva?
Și-a făcut ceaiul și soarbe alene.
Fumează.
- Și dacă e să ieși la pensie ce-o să fie? Te duci
înapoi la țară? De ce nu vrei? se aude el întrebat pe
neașteptate de Tanti Maria.
- Ei, alta acum, o să ies și gata!Ce să fac eu la țară? Pămînt n-am, casă nu, ce să fac eu la țară? Să
ascut coasa ca să ce? Să deschid un magazin, ce să
fac? Ce să faci cînd nu te trage ața să faci nimic?
Se scarpină în cap nea Gigi. I-a cam crescut
mustața, ar trebui s-o tundă. La frizer merge mai rar
acum. S-a scumpit.
S-au scumpit toate, fir-ar al dracului. Tot drăcuie mereu.
Nu e frumos, îl dojenește Tanti Maria. Așa îi
spune el, Tanti Maria. Nu–i spune pe nume. E mai
mică decît el, a lucrat și ea în școală. Au îmbătrănit
amîndoi.
Tanti Maria.
Se cunosc de ani buni.
- Altă problemă am eu acum.
Se foiește pe scaun. Fumează și el. Ce să facă, e
cald, e bine, Maria nu-l enervează.
Toată lumea îl enervează. Maria nu.
De ce?
Nu știe. Dar s-a gîndit la asta.
Nu e nimeni în școală.
-M-am tot întrebat cînd am aflat cum dorm
cămilele. Tu ai auzit de chestia asta? Auzi, domnule,
să doarmă culcat cămilele... De cai știam, doar am
copilărit la țară. Am văzut la viața mea și vite și oi și
căini și găini, de pisici ce să mai spun, și acum mă
apucă groaza cînd e să merg pe la mătușa mea. A
bătrînă are o grămadă de pisici.Viața ei. Ține la
urățeniile alea mai tare ca la oameni. Nu vrea să vadă
pe nimeni. Pisicile și televizorul îi ajung. Ca să vezi.
Te și întrebi cum de mai poate trăi cu atîtea în preaj-

mă. Dar de cămile nu știam nimic pînă în ziua în care
le-am văzut cum dorm. Culcate. Măi să fie, uite ce
dobitoace cuminți. Să fie de la soare, de la apă, de la
frigul de peste noapte? Că în deșert e frig de te ia dracul, iar ziua, ce să zic, ziua nu-i de trăit nici atît. Și uite, Domnule, că trăiesc? Dar spune și mie, acum că
suntem la o cană de ceai, de ce oare dorm cămilele
culcat și caii în picioare?
Maria privea spre harta României și nu zicea
nimic. Ce să răspundă? Poate se gîndea la cămile, la
pămîn-tul de la țară, la ce?
A strîns cîteva firimituri din fața ei și le-a aruncat la coșul de lînă birou. A luat și ea un covrig.
Maria aduce mereu covrigi. Toată lumea mănîncă acum covrigi. Mai ronțăie și ea. Mai ronțăie și
Nea Gigi.
Trece timpul.
A pus întrebarea și și-a aprins o țigară, ca și cum
ar fi scăpat de-o grijă. Cel căruia i s-a adresat fuma
deja și se uita pe clanța ușii de la intrare. Era limpede
că nu era ceva în ordine cu clanța, era doar de
meserie, lăcătuș-mecanic. Repara orice. Se pricepea la
multe.
- Oare de ce dorm cămilele culcat, tanti Maria, zi
și matale că ai văzut multe la viața asta?
Tocmai atunci a sunat telefonul.
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dacă un individ e culcat pe o bancă
zdrobit iar capul îi atârnă pe margine
iar din gură picură-n nisip o băltoacă roșie
și ochii sunt pe jumătate deschiși și negrii
de atâtea muște, iar pielea-i-este prea mare

ERNST JANDL
(1925 – 2000)
aici ei vin în goană
dacă un câine crapă pe stradă
un asemenea câine care-i doar o grămadă de
mizerie
aici ei vin în goană:
aici vrea fiecare să știe ceva
aici vrea fiecare să știe mai bine:
ce trebuia să facem.
ce trebuie să mai facem acum.
ce trebuie să facem cu aceia
care-l lasă să crape aici
la mijlocul stăzii, bietul animal.
aici vin predicatorii
care trebuie să fie peste tot
care trebuie să fie mereu peste tot
care trebuie să comenteze peste tot
aici vin femeile bătrâne
care trebuie să se roage mereu
care trebuie să murmure rozariul
care trebuie să stoarcă lacrimi
din poveștile lămâiei
încetișor grămada de câine plesnește
iar aburul se ridică palid
ca dintr-o balegă caldă
pe trotuarul înghețat.
44
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fața nu mai are obraji, hainele
o uniformă pe care n-o mai poartă nimeni
doar unul pe o bancă și care își ține respirația
prelung:
dacă unul pe o bancă își ține respirația
atâta timp
nu veniți în fugă.
aici nu vrea nimeni să știe ceva
aici nu vrea nimeni să știe mai bine ceva:
ce trebuia să facem – dar la ce-ar folosi?
ce să mai acum – dar acum nu mai
putem.
ce trebuie să facem cu indivizii – dar
cine sunt indivizii?
aici nu vine nici un predicator
ei au deodată treabă altundeva
ei trebuie deodată să vorbească
altundeva
ei sunt deodată indisponibili
aici nu vin nici femeile bătrâne
ele trebuie să-și caute rozariul rătăcit pe
undeva
ele trebuie să meargă la biroul de obiecte
pierdute
ele trebuie să-și cumpere o lămâie.
aici vrea fiecare să treacă pe partea cealaltă.
aici vrea fiecare să plece cât mai repede.
aici trebuie fiecare să fie vocal.
aici trebuie deodată ca fiecare să se uite la
vitrine.
iar apoi când aud cu toții mașina scrâșnind
din roți
respiră ușurați.
mai există încă un prilej pentru sufletele miloase.
și ei aud cu toții câinele schelăind și
respiră ușurați.
mai există încă un prilej pentru sufletele miloase.
dau fuga acolo și fac un cerc
în jurul câinelui.

și predicatorii nu mai sunt indisponibili.
mai există încă un prilej pentru sufletele miloase.
și femeile bătrâne au rozariul în lesă
și o lămâie în gură.
iar vitrina nu va mai fi privită și
mai există încă un prilej pentru sufletele miloase:
dacă un câine crapă pe stradă
unasemeneacâinecare-idoaro grămadădemizerie
individul culcat pe bancă rămâne singur.
o mână mângâie telefonul, care reflex
ridică indispus din umeri:
asta nu se cuvine.
dar cu toate astea el va face totuți ceva.
întâi însă ridică indispus din umeri.
asta se cuvine.

omul schimbări, sau e recomandabilă
lungirea la infinit a prieteniei cu soți divorțați,
până ce subiecte tăioase precum firul de telegraf
cu henri rousseau a neutralizat gustul de zmeură
al idilicului peisaj.
la finalul unor asemenea dezbateri
refuz de obicei subiecte
precum o rază inutilă prin nori
perpendiculară pe umbra ploioasă.
soarele nu are instinct.
mie dor
de zile senine.

în parc

iar mai apoi vine unul și pune peste individul
de pe bancă
o bucată mare de hârtie de împachetat.
asta se cuvine.
iar mai apoi vine unul și presară nisip peste
băltoaca roșie.
asta se cuvine.
iar mai apoi vine unul și se așează lângă.
asta se cuvine.
acela aruncă oamenilor nisip în ochi,
dacă trec pe acolo.
acela alungă păsările,
dacă se apropie curioase.
dar nu alungă muștele.
dar nu alungă muștele.

umbrei ploioase
„eu refuz
anumite lucruri
instinctiv”
ăsta fiind mormântul
unor dezbateri ale noastre.
pe lângă, eu lungesc
disputa privind subiecte precum
sunt comuniștii oameni, vrea
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scuzați e liber aici
nu aici este ocupat
mulțumesc
scuzați e liber aici
nu aici este ocupat
mulțumesc
scuzați e liber aici
nu aici este ocupat
mulțumesc
e liber aici
nu aici este ocupat
mulțumesc
e liber aici
aici este ocupat
mulțumesc
e liber aici
nu ocupat
mulțumesc
scuzați e liber aici
nu
mulțumesc
aici liber
ocupat
mulțumesc
e liber aici
nu din păcate este ocupat
mulțumesc
e liber aici
vă rog
mulțumesc
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descrierea unei poezii
cu buzele închise
fără mișcare în gură și gât
fiecare inspirație și expirație
însoțite de următoarea propoziție
încet și fără voce
te iubesc
astfel încât fiecare inhalare a aerului prin nas
să coincidă cu această propoziție
fiecare expirare a aerului prin nas
cu ridicarea și coborârea liniștită
a toracelui

cântec de vară

COLŢUL DE CUB

noi suntem oamenii de pe pajiște
curând suntem noi oamenii de sub pajiște
și vom fi pajiște, și vom fi pădure
acesta va fi un sejur senin la țară

L-am văzut pe Nichita aievea, în vis
Un înger blond cu ochii ca și cerul
Arunca zăpadă în focul încins
Să iasă din aburi, în clocote, dorul.

Ernst Jandl (1925 - 2000 ) poet și scriitor
austriac, binecunoscut pentru poezia sa experimentală în tradiția poeziei concrete, dar și pentru poezia
vizuală și poezia fonetică, care prin recitare se dovedește deosebit de plăcută.
Primele texte publicate au fost percepute la
vremea aceea ca provocări culturale și au condus la
scandaluri în mai multe rânduri. Multă vreme nu a
găsit niciun editor care să-i publice poezia.
De pe la mijlocul anilor '60, au apărut însă și
primele sale succese literare, recunoscut fiind ca unul
dintre cei mai importanți poeți ai generației din care
făcea parte. I s-au acordat numeroase premii literare
în Austria, precum și în tot spațiul literar germanofon, dar doar abia târziu în cariera sa literară.
Traducere și prezentare: Eugen D. Popin
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DOINA GURIȚĂ
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Zăpada fierbea în fum de tămâie
Puternic zidea un cub ferecat
Un colţ se zbătea să mai rămâie
Dar Nichita îl voia spulberat...
L-am pierdut la o strajă din noapte
Printre lacrimi de patimi şi zbor
Dar l-am regăsit şoptind, printr-o carte,
„Ca să fiu viu, a trebuit să mor"
Am aşezat visul pe o noptieră
Sub lumina lunii, pătrunzând printr-un tub
Lângă cartea cu versuri, stingheră
Nichita îmi puse colţul de cub...

NICOLAE IUGA
O sutădeanideetnografieromânească înMaramureș
3. Spre o hermeneutică fenomenologică

Fenomenologia în sens filosofic nu este
nicidecum ceea ce s-ar putea crede la nivelul bunului simț, adică o studiere a fenomenelor pentru ele
însele și eventual o clasificare și ierarhizare a lor, ci
este o modalitate de a studia conștiința subiectului
cunoscător, dar nu ca o conștiință a fenomenelor
sau a faptelor, ci ca o conștiință în sine, măsura în
care aceasta este structurată ca efect al experimentării fenomenelor10. De aceea, ce mai importantă
lucrare de fenomenologie din toate timpurile,
aparținând filosofului G. W. F. Hegel nu se numește pur și simplu Fenomenologie, ci Fenomenologia
Spiritului, adică o știință a Spiritului, așa cum
acesta se naște în calitate de conștiință de la prima
legătură nemijlocită cu fenomenele, de la cunoașterea senzorială, până la epuizarea fenomenalității
lumii, până la cunoașterea absolută.
Întemeietorul Fenomenologiei ca metodă de
cunoaștere a cunoașterii în secolul XX este filosoful german Edmund Husserl (1859-1938). Husserl
are la bază o solidă formație științifică, a studiat
mai întâi științele naturii și matematicile la universitățile din Leipzig și Berlin, după care a susținut
un doctortat în matematici la Universitatea din
Viena. Abia la maturitate începe să se ocupe de

filosofie, sub influența lui Fr. Paulsen. În anul 1916
Husserl este numit profesor titular de Filosofie la
Universitatea din Freiburg. Este invitat să țină prelegeri și la Universitatea din Berlin, unde l-a avut
student pe Jean-Paul Sartre. Este profesorul și
mentorul lui Martin Heidegger.
Edmund Husserl menționează că el ia termenul de „viață” nu doar în sens biologic, fiziologic, ci pentru el „viață” înseamnă în primul rând
scopuri care angajează creații spirituale11 . După
Husserl, științele spiritului nu trebuie să cantoneze
într-o empirie mărginită de intuiție. Este adevărat
că fiecare viață sufletească este fundată pe corpul
uman, dar asta nu înseamnă că științele spiritului
trebuie să se reîntoarcă la suportul corporal. Teoreticianul care nu poate depăși stadiul descriptiv al
unei istorii a spiritului rămâne înlănțuit în realități
finite, de ordin intuitiv. Nu putem gândi o știință a
Spiritului ca pe un analogon al științei naturii,
pentru că Spiritul are ceva propriu și ireductibil,
anume structurarea de intenții. Cercetătorul, indiferent de domeniu, este ghidat de o anumită intenționalitate, mai mult sau mai puțin conștient.
Acesta va porni la drum înarmat, ca intenționalitate, cu un set de ipoteze de lucru, care pot fi întemeiate pe tot atâtea „pre”-judecăți. Iar rostul unei
metode fenomenologice este acela de a fundamenta o știință a spiritului riguroasă, asemenea științelor matematice. Sensul metodei, al gândirii critice,
al filosofiei în genere este acela de a ne reduce
prejudecățile la un minimum necesar.
Pe de cealaltă parte, este absurd să considerăm natura doar în ea însăși, străină de spirit.
Conceptul de „știință a naturii” și în genere orice
știință desemnează de fapt o activitatea spirituală,
aceea a omului de știință, deci și științele naturii
trebuie să fie explicate prin știința spiritului12.
Criza umanității europene a secolului XX constă –
după Husserl – într-un raționalism care și-a pierdut drumul adevărat, diferit de idealul din perioada clasică a filosofiei grecești. Ne confruntăm cu o
raționalitate unilaterală, care poate deveni un rău.
De la Renaștere încoace, evoluția cunoașterii a
ajuns la un tip de raționalism naiv și obiectivist. În
obiectivismul naiv și unilateral, tot ce este spiritual
apare ca suprapus peste corporalitatea fizică. Ori,
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este absurd să conferim spiritului o realitate ca și cum
el ar fi o anexă a corpurilor13. Naivitatea obiectivistă
reține ceea ce ea numește „lume obiectivă”, în care
subiectivitatea creatoare nu își află locul.
Criza umanității europene este o criză a viziunii europene asupra lumii, dominată de un materialism vulgar, iar știința fundamentală a spiritului este o
psihologie cu pretenții de exactitate naturalistștiințifică. Ne scapă din vedere că adevărata natură, în
sens științific, este un produs al spiritului omului de
știință care o cercetează, o construcție a spiritului, care presupune deci o știință despre spirit. Numai dacă
se reîntoarce la sine din orientarea sa exterioară, naivobiectivistă, numai atunci spiritul poate să își fie
suficient sieși. Spiritul nu este spirit înăuntrul naturii
sau alături de natură, pentru că natura însăși se mișcă
în sfera spiritului, conceptul însuși de „natură” este o
plăsmuire spirituală a științei.
Aplicată la domeniul creațiilor folclorice, metoda fenomenologică trebuie să degajeze, în opinia
noastră, succesivele determinații ale Spiritului, generate de contactul nemijlocit cu aceste creații, până la
aflarea arhetipurilor profunde și uitate care au stat la
baza manifestărilor folclorice actuale. Pentru cercetătorul empiric etnograf și pentru omul de știință
etnolog, natura cercetării sale, faptele de viață spirituală ale popoarelor trebuie examinate cu o gândire
călăuzită de intenția regresării spre arhetipuri, prin
„punerea între paranteze a lumii fenomenelor”
(Husserl), arhetipuri în înțelesul pe care îl dă termenului C. G. Jung, acela de „imagini ale unor modele
arhaice, care sintetizează experiențe originare ale
umanității, care se află depozitate în inconștientul colectiv al popoarelor și care influențează comportamentul indivizilor la modul inconștient”14.
___________________________
10. Vezi Frederick Copleston, Istoria filosofiei, vol. VII, Ed. ALL,
București 2008, p. 173 și urm.
11 . Edmund Husserl, Criza umanității europene și Filosofia, trad.
rom. de Alexandru Boboc, Ed. Grinta, Cluj-Napoca, 2009, p. 12.
12. Idem, p. 16.
13. Idem, p. 45.
14. C. G. Jung, Opere complete 1. Arhetipurile și inconștientul colectiv,
trad. Vasile Dem. Zamfirescu, Ed. Trei, București, 2003, p. 53-55.
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ATTILIO BERTOLUCCI
(1911 – 2000)

Lasă-mă să sângerez
Lasă-mă să sângerez pe stradă,
în colb, pe bitumul din asfalt, pe iarbă,
inima pulsând în ritmul ei obișnuit,
măști verzi, pe case ramuri,
ramuri de castan, ramuri proaspete, două păsări
masculul și femela și-au luat zborul,
iar pupila doare când încearcă
să urmeze zborul iubirii
prin singurătățile aerului și apei din Bràtica,
nu mă ajuta atunci când mișcând
brațul redeschid rana, uite lichidul
licoros îmi îngrozește vederea,
aștepți răbdător dincolo de strada curbată
înălțarea vântului la prânz, prefăcându-te
că m-ai auzit chemând abia atunci,
intri apoi în atenția mea într-o zi
liniștită de septembrie, masa era pregătită,
copiii obosiți de așteptare, copiii
fragezi au culoarea tinerilor
exaltată de lumina care înverzește acele ramuri.
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Traducere: Eugen D. Popin

discuţii interminabile în contradictoriu, nu a fost
deloc lejeră, dimpotrivă, am plecat cu o durere imensă de cap și în suflet. Contrariat, am început să mă
interesez cine este acest P.

II.

PETRE IOAN CREȚU
ARIPI FRÂNTE
I.
P. putea fi considerat, fără pic de tăgadă, prototipul ratatului cu ştaif. Un bărbat înalt şi slab, puţin
adus de spate, părul scurt, încărunţit de timpuriu, degetele lungi erau ușor strâmbe şi îngălbenite de tutun.
Ochii-i erau calzi şi umezi şi vii. O lumină magică se
prelingea din ei. P era posesorul unei inteligenţe cu
mult peste medie, dacă nu ar fi ratat m-aş fi hazardat
să-l consider o minte strălucită. Un intelectual de provincie, puţin prăfuit, fără haz, dar mintos. Dumnezeu
i-a hărăzit lui P întâmplări care nu pot fi cuprinse într-o singură viaţă. Se spune că trenul vieţii este doar
unul şi se poate întâmpla ca să nu vină la peronul tău
niciodată. Lui P i-au trecut o mulţime de trenuri prin
faţă, în care n-a catadicsit să se urce. Cu o nepăsare
care friza nebunia. Minte multă, prostie şi mai mai
multă. A eşuat într-un sătuc prăfuit din Bărăgan. Singur şi bolnav. Dumnezeu s-a mai uitat odată la el, i sa făcut milă şi i-a mai dat o şansă. Degeaba. Încă mai
e şi acum în acelaşi sătuc uitat de lume.
– Am devenit ortodox abia dupa ce l-am citit pe
Dostoievski, mi-a zis P, deși am fost creştinat ca tot
ceilalţi copii din sat. Ca orice minte iscoditoare am
fost atras de teoriile lui Darwin. Mi-am pus o mulţime de întrebări şi, mai ales după ce am citit "Biblia
hazlie" scrisă de un sovietic, normal că m-am îndoit.
Nu aveam mai mult de zece ani...
Întâlnirea cu P, cu multe tăceri şi vorbe nerostite, sau

P. îmi spunea că nu şi-a dorit să vină pe lume.
Dimpotrivă. S-a împotrivit cât şi cum a putut. Deja
toată lumea care asista la naşterea lui se speriase.
Alergau toţi bezmetici, de colo colo. Se făcuse
duminică, soarele răsărise de mult. Era un septembrie
cald şi pufos.
– Hai, fă, împinge, urla moaşa la tânăra ţărancă,
stoarsă de puteri şi care stătea întinsă pe laviţă, cu
ochii pironiţi în tavan. I se arăta Maica Domnului,
acolo pe tavan. Era c-un prunc în braţe.
– Este băiat, şopti stins tânăra mama.
– De unde ştii, fă?
– Iaca, mi se arată Maica Domnului, acolo pe tavan.
Mi s-a mai arătat şi când am vrut să-l dau afară cu
fusul. M-am speriat tare şi nu l-am mai dat, spuse
tânăra ţărancă şi a leşinat. De sâmbătă dimineaţă stă
pe spate cu ochii-n tavan. Încăpăţânat copil, îl simte,
ori de câte ori se sforţează şi împinge, cum se agaţă,
cum se opinteşte să nu iasă. L-ar blestema dar îi e frică de ce vede pe tavan. Asta n-o împiedică să-i alerge
tot felul de gânduri prin cap. Dintr-odată parcă toată
viaţă îi trece prin faţă. Parcă ar fi la cinematograf. Stă
aşa şi se uită la viaţa ei, ca şi cum ar fi super-ofertă de
amintiri. Vede cât de tare e bătută şi de tac-su şi de
mă-sa, să-l ia pe Nicuţă de bărbat, că are zece pogoane în Bărăgan. E mai scund decât ea. Şi iar o bate. Îl
vede pe Mihai, cât de înalt şi frumos e. Iar o bate şi
tac-su şi mă-sa. Îl vede pe Mihai, acum e boier de
oraş. Maior de armată şi secretar de partid. Cum îi
străluceau ochii atunci când revăzut-o. Ea era la piaţă
la Obor, prin februarie, vindea merele lui tac-su şi
ţuica ei de zestre, pe dedesubt, era prohibiţie.
Strângea bani să-şi termine casa. Lui Nicuţă îi plăcea
jocul de cărţi şi s-au dus dracului banii de zestre.
Doamne, cât de tare a iubit-o Mihai, în noaptea aia,
acolo, pe lăzile cu mere. Uf, mamă, zicea mă-sa, dacă
ştiam că se schimbă vremurile şi că Mihai va ajunge
boier de oraş, te dădeam lui. Doamne, ce bine era
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acolo pe lăzi şi ce frumos mirosea. Mirosea a răşină,
a fân şi a mere. Mirosea a acasă. A rămas grea după
noaptea aia. L-ar fi lăsat pe Nicuţă şi ar fi păstrat şi
copilul. Unde să se ducă? Acasă n-ar fi primit-o. Mai
avea opt fraţi. Unde să mai vină şi ea cu plodul.
Mihai i-a spus că e însurat şi că nu poate să-şi lase
nevasta. Nu-l lasă partidul. A dat copilul afară cu
fusul. A învăţat-o baba Daia. A auzit plânset de copil.
Era în căruţă, afară din sat.
– Pune caii la căruţă Nicuţă, s-o ducem la oraş, la
spital. Altfel moare şi ea şi copilul, a zis moaşa.
– Să scape ea, copii mai facem, zise bărbatul. A
înhămat cele două iepe negre cât a putut de repede şi
a tras căruţa în faţa porţii.
– Moare, fă, a zis către moaşă o babă pripăşită pe
acolo, simţind cumva că e rost de colivă.
– Uş cotoroanţo, ieşi din curtea mea, altfel târnuiesc
bătătura cu tine. Fir-ai a necuratului, ieşi fă, piază
rea, urla Nicuţă la babă, după care i-a tras un picior,
cu bocancul ăla mare al lui.
– Tot moare bă, tot moare. Şi chiar dacă scapă şi
naşte, copchilul ăsta-i blăstămat. Alege-s-ar praful şi
pulberea, huuo! De ce dai, mă, de ce dai?
– Nu-ţi pune mintea cu ea, zise moaşa, hai s-o
punem în căruţă mă, hai că moare-n braţele mele.
Nu vezi că şi-a dat ochii peste cap?
Nici n-a ieşit bine căruţa din sat când femeia a reuşit,
în sfârşit, să nască. Era opt şi un sfert. Fix. Un câine
urla, singur, aşa, de nebun. O lumină galbenă
coborâse din cer.
– În goană de cai, de frică de moarte, am venit eu pe
lumea asta, mi-a zis într-o zi P.
...............................................................

Epilog
P. a hotărât, în fine, că e vremea să se sinucidă.
Demult s-a gândit că ar fi singurul lucru pe care ar fi
putut să-l ducă la bun sfârşit. Totuşi nu se face să
mori, aşa, oricum. A chemat o femeie să-i facă curat.
Noroc că a chemat-o dis-de-dimineaţă, altfel trebuia
să moară într-o altă zi. A mai rugat o femeie s-o ajute
pe prima. Le-a spus că se-nsoară, mitul Mioriţei, de...
şi nu se cade s-o primească aşa pe viitoarea nevastă.
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Se va duce s-o aducă de la oraş, cu căruţa. Şi la căruţă
o să aibă înhămate două iepe negre. Femeile îşi făceau
cruce, pe furiş. N-aveau curaj să hlizească, nici măcar
sa-şi ridice frunţile din pământ. P le plătise bine, cât
pentru trei zile la sapă pe câmp. P l-a rugat pe unul,
Gică al Mariei, zis şi Buzilă, că avea nişte buze de
ziceai că sunt buci de vădană, i-a mai zis că vrea şi
două iepe negre. Buzilă n-avea decât o mârţoagă, un
cal bătrân şi ăla era roib, dar i-a zis că se face, dar o
să-l coste cam scump.
– Cât? l-a întrebat P.
– O vadră de ţuică, i-a răspuns Buzilă.
Cam mult, se gândea P, aproape că se duce toată
pensia pe ţuică. Şi-a aprins o ţigară. Scotea rotocoale
absent. Buzilă a întins mâna spre el, vroia o ţigară. I-a
dat. S-au aşezat amândoi pe treptele casei şi fumau,
umăr lângă umăr.
– O să-ţi placă iepele, ai să vezi, V le-a luat imediat
după revoluţie de la Jegălia, de la herghelia aia de
acolo. Nu-s bune la plug, dar sunt frumoase si au
mers de prinţese, înhămate la car. Acum V vinde
mânjii lor pe bani grei. Şi-a cumpărat pe banii aceia
un Ford, e bun că-i mare şi pe motorină, că mai
cumperi de pe la tractorişti cu bani mai puţini. Doar
că e negru şi c-o cruce pe el. Băietul meu, ăla de-i
student, îmi zice că-i dric. Fugi mă de-aici, îi zic, cred
că a fost al unui popă mare, mitropolit. E dric, e dric,
îmi tot repetă ăl mic.
Ce să le faci, că de bătut nu-ţi mai dă voie legea. Aşa
că-l las în plata Domnului. E drept că-i mai ard câte
una, dar pe întuneric, să nu aibă martori.
– Să vii peste două zile cu căruţa la mine, zise P. Pe la
opt fără un sfert. Atunci îţi dau şi ţuica, ai înţeles?
– Fiţi fără grijă că am să vin.
– Ho, fetelor, ptrrr, ho, ho! zise P. Şi-a aprins o ţigară
şi se uită, aşa, lung, în zare. Era opt şi un sfert. Fix. Un
câine urla, singur, aşa, de nebun. O lumină galbenă
coborâse din cer. P a coborât din căruţă, a deshămat
iepele, le-a împiedicat cu funia hamului şi le-a dat
drumul pe islaz. Apoi, hotărât, se-ndreaptă, fără a
mai întoarce capul, spre oraş. Nu se va mai întoarce
niciodată în acest sătuc, prăfuit şi uitat de lume.
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murmurând vesperele”
și atunci domnul Ioachim
brusc
s-a hotărât să dea paginile înapoi
și efortul i-a fost răsplătit căci la pagina 261:
”trei fără cinci tocmai timpul pentru o plimbare frumoasă până la
Artane
și tocmai atunci
”când părintele Conmee traversă spre piața
Mountjoy”
se trezi înconjurat de o mulțime de personaje
care alunecau cu viteză și siguranță descriptivă
pe lângă el
remarcate sau nu de succesiunea de saluturi de la
pagina 264

PETRU ILIEȘU
Vineri, după Joyce

Când domnul Ioachim se opri din nou la pagina 264
și repetă sărind peste rânduri:
Căci iată
”părintele Conmee îi salută de mai multe ori
când îl întâlni pentru prima dată pe părintele Conmee cu bunătate…”
cam la primele rânduri ale paginii 263
și ”Părintele Conmee își scoase pălăria în semn de
domnul Ioachim ținu minte că
respect”
”Părintele Conmee surâse și dădu din cap
”Părintele Conmee îl salută pe domnul Gallager”
și (din nou) surâse pornind mai departe către răsărit iar doi nelucrători ”îl salutară și fură și ei salutați…
prin piața Mounjoy”
și părintele Conmee îl salută pe sergent”
În josul paginii 263 ”părintele Conmee dădu colțul
și o luă pe calea North Circular”
pentru ca la pagina 264 ”să facă schimb de saluturi în
diverse împrejurări”
dar asta numai atunci pentru că
la pagina 265
”părintele Conmee se așeză într-un coț al tramvaiului
care pornea”
iar ”la stația de pe calea Howt
părintele coborî
fu salutat de conductor și salută la rândul său”
în pagina 266

- se gândi că surprins astfel
părintele Conmee nu putea fi decât un personaj
episodic
- că valoarea magică a existenței sale
stă tocmai în aceste saluturi presărate printre fluviul
de forme
și formule fizionomice care inundă și se retrag
prin vastele și întortocheatele canalete ale rândurilor
- că existența
prezența episodică sau apariția de o clipă
în luminile revelatoare ale intersecțiilor
forma gestul și senzațiile insinuate
brusc surprinse în punctele de întretăiere ale rândurilor
Dar iată că la pagina 268
acoperite apoi de fluxul continuu
”pe podul Newcomen
îl conving pe domnul Ioachim
părintele John Conmee urcă în tramvaiul de de verticalitatea pe care anumite celule nesemnificative
Dollymount”
pentru
pentru ca în rândul 6 din josul paginii 290
întreg ansamblul
să ”străbată (acum) cătunul Donnycarney
o pot declanșa
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de cineva curios să-l întrebe
despre posibila apariție a domnișoarei Elvira
și despre intimitatea presupusă ca o primejdie care ne
pândește necontenit
și care s-ar putea chema la fel de bine Annabel Lee
și care
dincolo de orice limite ale împăcării personajului cu
Fiindcă salutul-marcă al Părintelui Conmee în sine
continuă experiența proiecțiilor sale
zonele de interferență
precum un ceasornic care bate altfel
ale paginilor 200 etc.
în afară de ritmicitatea subtilă și greu perceptibilă ar fi răspuns doar cu un zâmbet discret
și desigur enigmatic
la o lectură neexcesiv de sensibilă
are sonoritatea unei clape de pian atinse la întâmplare
și la intervale care să-i lase timp sunetului să se stingă precum existența intrusă a domnului Ioachim printre
cu totul saluturile părintelui Conmee
conciliază teme ale compoziției
în melodia mai demult începută
aparent
dar care
sau chiar
păstrează latent germenele unei necesare continuări
fără nici o legătură
sau chiar
Și la fel
o foiletare repetată a paginilor
aparițiile gestuale ale domnișoarei Elvira și ale
în căutarea altor semne de recunoaștere
domnului Ioachim
în intimitatea tulburată de mărturisiri a personajului care să ne dea puterea de a ajunge la sfârșitul cărții
unde părintele Conmee ar fi fost dispărut demult
poate că nu dau consistență
și unde
dar cel puțin incită
- drept pentru care personajul încearcă să reconstituie parte din noi înșine a dispărut demult
o biografiecompusădinrecuzitacelortreiproiecțiialesale odată cu personajele
neutrulreflexivșipozitivulcompactșinegativulrecuperator și timpul care s-a retras pentru a face loc timpului
de după coperta ultimă a cărții
elementar umed și vulnerabil și reproductiv și bizar
acolo unde
- Domnișoara Elvira la celalalt pol al unei posibile nu mai există decât realitatea
a cărei piele de hârtie dacă o
deveniri
atingi cu degetul
în timp
acel ceva din adâncul ei obscur
alternativă
fiindcă totul pare-se decurge într-o succesiune de s-ar putea
să te tragă înăuntru
planuri suprapuse
în care personajul principal al subiectivismului
nostru
are simțirea și dispersiile androginului
și-alunecă implacabil în anamorfoză
ca orice fenomen
lăsat în voia imaginarului
peste care – se spune - a plutit aripa frântă a unui înger
fără să germineze
fără să susțină
un reorientat nivel pentru un nou flux de rânduri
- o simplă structură-marcă ce să demarce
fără nici un scop aparent
interferențele

Iar dacă în tot acest periplu al său părintele
Conmee are fi fost oprit
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Acolo unde vânturile se întâlnesc,
Unde izvoarele își au începutul.
*
Lumina zilei se-apropie târziu
Să mă trezească, vin să mă îmbete.
Cu inima la cer beat am să fiu
Chemând un vis, cu fața la perete.
Rămânem împreună până când
Te vor chema văzduhurile grele,
Pentru a naște infinirea-n stele
Ce au căzut însă revin cântând.
O clipă de trăit îmi mai rămâne,
Foșnete, adieri, valuri de foc,
Lacrimi de nenoroc, toate noroc,
O încântare dată de la zâne.

MIRON KIROPOL
CUVINTE STRIGÂNDU-ȘI CENUȘA

7 decembrie 2017

5 decembrie 2017
Trezește-te deși e încă vremea nopții.
Din zori nu fulgeră nicio lumină,
Nu picură sângele unui copil jertfit
Deasupra focului care nu se stinge niciodată.
Te scufunzi în pământ ca în ape
Din ce în ce de spirit mai aproape.
Nu-mi aduc aminte de poporul
În care m-am născut.
Din ce în ce mai departe,
Din ce în ce mai inexistent,
Păstrez din el o limbă părăsită la drumul mare,
Cuvinte create din prăpastie,
Din venirea lăcustelor,
Din inima antediluviană.
Atât mă doare pământul, cer și ape
Și nimeni nu-mi vindecă malurile
La care numai bătând din aripi se ajunge.
Zăvorât de furtună îmi aștept steaua.
Paznică de mit.
Aud că se vorbește împrejurul meu
În limba lebedelor
Ce au fugit din viață
Pentru a trăi viața,

Viața e greșeală
În adânc spaimă,
O femeie goală
Plângând prin taină.
Plângând în hohote
Cu o mână care mângâie stelele.
Și nu e nimeni pe drum
Să te iubească,
Lume cerească
Făcută scrum.
De ce am venit
De bună voie
Din cerul trimis?
De ce nu am rămas
În fulger și tunet,
În steaua căzută,
În smirna din vas
De rugăciune?
În prima vigoare
A tinereții,
Înalta stare
A morții și vieții?
Ce vrăji înălțate
Lumină făcliilor.
Scade pe trepte
Către străfund.
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9 decembrie 2017

*
Dacă se va întâmpla să ieși din pământ
Mai înainte de a fi primit viață,
Să nu vii în drumul omului.
Acopără-te cu vânt,
Cu inima pomului,
Fii spulberării cuvânt.

Încă multe vieți se vor naște
Până la ziuă.
Multe smulgeri din trup.
Vei cunoaște în sfârșit casa Domnului.
Pristolul despre care se zice că e viu
La marginea universului
Unde de mii de ani ridici toteme zburătoare.
Spirite vin să-şi fac ă drumul prin inimă.
Izvorul inițial.
Gura zeiței se apropie de a ta.
Ți-aduci aminte când ai fost odată
Și lumea-n altă lume s-a creat?
Ajuns la țintă ești o cutremurată
Dogmă din vârsta de aur.
Ești printre primii oameni
Ieșiți dintr-un fruct geamăn,
Veșnici purificatori.
Aici vom întemeia împreună
Elementele cu grația lor ascunsă.

8 decembrie 2017
S-a întâmplat ca apele să cânte,
Oglindite în ele însele.
Lumea era o punte
A unui nor.
Ape niciodată oprite din cânt.
Notele muzicale vorbeau într-o limbă
Dintr-o altă dimensiune,
Scrise de mâini răpite.
Cine ești, omule, că ai primit
Nume de pasăre?
Cu ce drum al fântânii te-ai acordat
Și acum mergeți amândoi
La șapte ceruri,
La șapte miracole noi?
Se trezește în suflet dimineața.
Iar nu ai dormit, iar
Ai primit poruncă de la stele
Ca să fii zburător.
Se aud aripile care cheamă
Uterul sfânt.
În el să te ghemuiești din nou,
Ca într-un străfund cu lacrimi.
În străfundul cântându-și apele.

Mergi către întuneric, mergi cu tine viu.
E vremea ca să taci, să nu mai fie
Neînțelegere între viață și moarte.
Scribii vor nota în cartea cu mii de pagini
Cum ai trecut pragul ceresc
Și te-ai adâncit în univers.
Zilele abia mai sunt, abia își mai arată
Râsul subțire.
Bate în ultima poartă, îndrăznește,
Bate până îi va găuri fierul.
Ești așteptat să îngenunchezi,
Cu mâinile pe piept,
Întors către răsărit.
Ai la picioare vârful muntelui.
În sfârșit ți se va da cuvântul
Care zăvorât deschide.

*
Ești obligat să te întorci la viață,
Ești pământ nupțial.
Mergi ținând bine potirul
Cu vinul de împărtășanie.
Mergi ridicând ochii către cerul altarului.
Nu știu ce altceva e mai presus.
Creșterii.
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10 decembrie 2017
Așa s-a hotărât în cer și pe pământ
Să arzi până la ultima flacără,
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Să ațâți cu ce a mai rămas din tine
Ziua și noaptea
Nu știu cât timp va ma dura lumina
Din ochii tăi, cât timp roțile stelare
Vor trăi.
Dar e bine să le închipui vii.
Pleacă-ți urechea la ce se petrece dincolo de trup,
Zoriibâjbâiedupătinedeșiîntunericullestăpâneșteîncă.
Închid ochii și ascult așa cum am învățat cuvintele
Smulse de aripi.

*
Sper să am acea pace
Uitând să mai fiu scris.
Numai nemurirea
În care scriu despre vis.
Legendele îmi sunt
Metafizică stare,
Ceva mare-mărunt,
O altă misterioasă întrupare.
Noaptea mă trezește
Cu mirările ei înaripate.
Cu fulgerul mușcând din stele,
Cu umbra zeilor în toate.
Chiar și o piatră
Din aripi bate.
Sunt bătrân, cu mult mai bătrân.
Din aripi bate chiar şi o piatră.
Lacrimi îmi cad pe sân
Din uitate gânduri.

20 decembrie 2017
Ziua se va arăta mărită, va fi
O pajiște pe care aleargă în joc
Fiul tău ucis de tine însuți.
Și fiecare fir de iarbă îi va purta
Numele stelei.
Vino aproape de numele celui viu
Și pune-i mâna castă pe umăr
Într-o triplă mângâiere.
Totul se va crea de la început
Inima scrumită din care se vor smulge fulgi
Și care vor plana peste cetate.
Vei fi ca beat fără să fi gustat o picătură
Din acest elixir, din dulcele său amar.
Și acolo vei rămâne vindecat de moarte,
Stăpân peste simțuri și elemente,
Înarmat de neștiute puteri.
Acolo vorbesc păsările cu apele și copacii.
Gândurile se încarcă de bucurie,
Ochii de voluptatea înfățișării în adânc.
Urechea ascultă vocile aerului netulburate.
Ai visat și deodată s-au trezit mâinile
Pentru a ridica în căuș potirul.

*
Râzi, copile, și continuă să te joci cu inima,
Viața te-a ascuns murind cu tine,
Lacrimile mele te păzesc.
Altfel decât în lumea viilor se vestește nașterea,
Cu degetele îngerului pe buze.

*
Cerurile, voi, dați-mi dreptate,
Chiar și din lumea cealaltă
Faceți din mine puntea voastră.
Fecundă e rostirea inimii peste elemente,
Călătoria de la o natură la alta.
Când pustiit, când recreat
Posedezi ori pierzi.
Ești cel care vezi,
Care porți infinitul pe limbă
Cu el vorbești până când zorii
Vin să se facă noapte.
ALTER N AN ŢE
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Emigrație
Sunt aici doar în vizită
dar legile stelelor
călăuzesc și mările sângelui în mine.
Ca să nu fiu expulzată de pe lume
trebuie să mă integrez
și să nu bat la ochi
când devin pulbere.

RUXANDRA NICULESCU
Camera oprită
„La căderea serii ea se apropie de ușa interzisă...
Se minună găsind ...o încăpere goală”.
(Ludwig Tieck: Cele trei muieri ale lui Barbă Albastră)

În paradis cărțile dau în pârg
ca fructele pe crengi
sigur că nu se coc toate deodată
deseori așteptăm ani buni
ca și pe pământ răbdători
până apare un nou volum
al unui laureat cu premiul Nobel.
În iad e fabrica scrisului.
Autorii sunt duși acolo
să-și tocească degetele
scriind pe pietre și frunze
pe apă nisip și zăpadă.

Locuiesc într-o cameră
cu trei uși:
una duce în trecut
(unde amintiri înarmate
până-n dinți luptă
contra stingerii finale)
o alta duce spre viitor
(un pustiu cu doi copaci uscați
și un șarpe flămânzind în arșiță)
iar a treia spre
camera oprită.

Apoi li se dă drumul în paradis
să culeagă cărțile altora.

Patrie

Tăișul unei raze de lumină
răzbește de sub prag.
Pahare izbucnind în hohote de cioburi
o boare de zăpadă
și pași apropiindu-se în taină.
Apoi liniște.

Fusesem mereu aici
acest loc mi-a fost trup
uimit și rușinat
înaintea frumuseții
sfâșietoare din jur
și chiar ca fir de iarbă
neputând s-o uite.

Ca și cum ar asculta cineva la ușă.
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Rodul cărților
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Enigmaticul scris al nervurilor

Amintire din viitor

Enigmaticul
scris al nervurilor
din cartea pădurii.

Mi-amintesc de o noapte de vară
din tinerețile mamei
când ea nici nu bănuia
că voi intra în lume.

În tirajul
de miliarde
al frunzelor
un poem
fără cuvinte
de nedistrus
prin lectură.

Deasupra stelele țesuseră
fosforescente pânze de păianjen
ținând captivă bezna zbătându-se.
Cu degete străvezii fetișcana
care nu-mi era încă mamă
își puse pe umeri aripile
acelei nopți necuprinse
și-și luă zborul.

Arțarule, cum spui
în limba ta moarte?

Eram încă teiul de o sută de ani
din grădina bolnavă de miresme
înainte să mă fi despicat în doua fulgerul.

Biografia mării
Câte coame de valuri sălbatice
să cuprind pătimaș
cât miros de pește
să adulmec prin porturi
câți înecați să văd aruncați
la țărm de furtuni
ca să am dreptul să scriu
biografia mării?

Recycling
Stejarul și iarba sălbatică
în ciuda legendarei lor faime
sunt doar hrană altruistă
pentru căprioară și oaie
pe care le înfulecă apoi lupul și ursul
și chiar omul, purtător de suflet
nemuritor.

Nimic nu va fi de ajuns:
marea este un singur trup
cu arterele stelelor
și cu fluviile sângelui meu –
suntem cu toții viscerele luminii.

Resturile le preiau harnicul popor
al bacteriilor – muncitorii
și după cum și Marx știuse:
ei sunt clasa cea mai numeroasă.

Cu mâinile goale

Fac curățenie generală
pentru ca sărurile și pietrișul
să învingă moartea
prin otrăvire proprie.

Mi-am părăsit limba - teritoriu incendiat refugiindu-mă într-o alta străină
în care niciodată nu vorbesc în vis
cu părinții morți.

În cele din urmă nu suntem cu toții
decât o iscusită mașină de autodistrugere.
ALTER N AN ŢE

57

Astăzi stăpânesc la perfecție
toate limbile tăcerii.

Ca și cum nici n-ar fi fost:
nici un cadastru și nici un poem
n-o pot descrie.

Dar când atinsesem cândva
cuvintele arse cu mâinile goale:
erau poezii!

Ferestre

Diamant

Măruntele lucruri de fiecare zi
când lustruim pantofii îndelung purtați
așteptând o veste care să schimbe totul
sau turnăm ceaiul în ceașca ciobită
uitându-ne prin fereastra bucătăriei
sau prin oricare altă fereastră
la peticul albastru de cer
(noaptea mai clipesc câteva stele răzlețe)
dar în realitate nu privim în afară
ci înăuntrul altei ferestre
și așa mai departe tot mai adânc într-o alta
prin nesfârșita ierarhie a ferestrelor
direct în moarte.

Un diamant cu ape fumegoase verzui
cum îmi fuseseră ochii
sticlind uneori noaptea drept aprobare
când tu te apleci asupra sensului lucrurilor –
poate îl vei monta într-un inel
nu fiindcă ar fi de preț
prea multe carate nu va avea cenușa mea
dar purtându-l mi-ai vizita mormântul
indiferent unde te-ai afla pe lume
și fără să fie nevoie să fii tu grădinarul
plantelor ce mi-ar crește la cap.

Cititorul de poeme

Într-o bună zi bizarul inel
se va sparge sau îl vei pierde
sau îl vei închide într-un sertar
indecis dacă să-l faci cadou sau să-l arunci
și te vei gândi din ce în ce mai puțin la el
căci va veni timpul
să-l încredințezi forței de gravitație
a uitării.

Mai întâi pășește sfios
în ciudata grădină
a cuvintelor fugite din dicționar
să caute azil într-un poem:
o nouă închisoare.
Ar vrea să le elibereze
dar când vede tipica imagine de familie:
tatăl război mama capitulare nenumărații
ostateci copii – nenumărate fire de iarbă
începe să rescrie totul clădind o nouă carceră –
un poem pe care nu l-aș fi scris niciodată.

Moartea unei iubiri
Cadavrul ei nu putrezește, nu trebuie
îngropată sau arsă
și n-are nevoie de discursuri la mormânt –
se stinge pe neobservate și uneori agonia
durează mai mult decât i-a fost viața.

Dar nu pot să mă împotrivesc
fiindcă fără el n-ar mai exista deloc poemul.

Nu lasă în urmă nici un testament sau moștenire
nici o urmă și deseori nici o amintire.
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ION MUREȘAN
POEM BOLNAV
Sunt bolnav.
În fiecare noapte îmi dispar,
pur și simplu îmi dispar
părți din cap.
Părțile frumoase ale capului meu
sunt înlocuite cu părți urâte.
Spiritul meu a ajuns să fie un fel de ax
în jurul căruia noaptea capul meu se rotește
și își schimbă forma.
Seara îmi bag capul sub pernă și mi-l țin strâns
între palme,
„Acum sunt eu! – îmi zic – Doamne ajută și apără!”,
căci dintr-o dată știu că nu cu mâinile se apără capul.
Așadar capul meu doarme sub supravegherea
creierelui meu.
Slabă pază,
bună de nimic,
căci dimineața alerg la oglindă și văd
că altcineva s-a sculat în locul meu,
din patul meu.
Ori poate că în oglindă în locul meu a adormit
altcineva,
cineva plătit să stea acolo mereu
și imediat ce vede că mă apropii să se ridice
și să mă maimuțărească:
într-o dimineață îmi apar labe de gâscă

la marginea ochilor,
în altă zi îmi apare pe cap o frunte fără riduri,
o frunte ca o lespede de piatră,
apoi un nas mic, cârn și foarte roșu
ori niște ochi aurii, excesiv de aurii,
niște ochi de câine,
iar buzele mele, frumoasele mele buze
îmi sunt înlocuite cu niște buze groase,
buze de curvă.
În oraș ies tot mai rar,
iar atunci când ies îmi pun semne distinctive pe cap:
pălărie neagră, într-o zi,
pălărie galbenă, în alta,
ochelari roșii, ochelari albaștri, ori
îmi vopsesc barba în verde, îmi pun perucă violetă,
îmi lipesc sprâncene bogate, lungi, negre,
sprâncene false...
Dar în zilele când îndrăznesc să ies din casă
constat că
toți bărbații de pe stradă îmi poartă capul,
toți bărbații de pe stradă mi-au ghicit viclenia
și își iau și ei semnul meu distinctiv,
și mă înjură când trec pe lângă mine,
îmi pun piedică, mă înghiontesc,
grupuri, grupuri mă urmăresc gălăgioși până în
fața porții casei mele.
Va trebui să trăiesc în camere din ce în ce mai mici,
iar în craniul meu să-mi construiesc un craniu și
mai mic
în care un creier mic și vigilent
săasigureo minimăprotecțiepentruidentitateamea.
Ori ca să spune cu inima împăcată „acesta sunt eu!”
va trebui ca în fiecare seară să-mi înfoliez capul
cum se înfoliază revistele pentru adulți,
cum se înfoliază valizele în aeroport,
și să-mi las doar două găurele în dreptul nărilor
și o tăietură subțire în dreptul gurii.
Acum stau în cea mai mică încăpere din casa mea,
o încăpere cu gratii, cât un ochi,
privesc printre gratii în grădină:
din măr cad frunze galbene
și fiecare frunză e un cap al meu.
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MIRCEA PORA
PERCHEZIŢIA
A fost şi nu poate fi uitată. După mai bine de 65
de ani, coboară ca o paraşută de sus şi cade inertă în
faţa mea. Aparent inertă, însă, căci dacă mă apropii de
ea şi o ating, firele şi fibrele din care e făcută vibrează.
Să recompunem totul, mai exact ziua aceea, una de
toamnă, imaginea cerului, cam cenuşie, din cauza unei
pături de nori, casa în care stăteam, una mare, a
cunoscutului deja chiabur Curticeanu unde mă născusem, componenţa familiei, tatăl meu, medic, mama,
casnică şi proaspăt venita în familie, sora mai mare a
mamei. Dar regimul, regimul politic, cum era?...La
vârsta aceea n-aş fi putut să spun prea multe, căci cei
din casă, sunt sigur acum, anumite lucruri nu le vorbeau în prezenţa mea. Îmi spuseseră însă apăsat să
declar oricui m-ar fi întrebat că la noi, la radio, se
ascultă muzică populară. În rest, mai observasem că
seara, cu lumina stinsă, din spatele unor perdele, mama se uita, în afară, pe geam, că la radio, tata asculta
ceva extrem de bruiat, câteva glasuri venite de foarte
departe. Mai simţisem, că după lăsarea întunerecului,
prin camere, două la număr, se instala ca o pânză
pretutindeni prezentă, o stare de teamă, de nesiguranţă, de parcă cineva ar fi putut să de-a buzna peste noi şi
să ne facă rău. Şi asta, seară de seară, vreme îndelungată. În ziua aceea, pentru a reveni la ea, după masa de prânz, după o oră, două de odihnă, cam pe la
patru, s-a luat hotărârea să mergem într-o plimbare
până la gară. Era o distanţă cam de un kilometru, pe o
alee mărginită de duzi, paralelă pe o porţiune şi cu
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cimitirul. Din formaţie, tatăl meu lipsea. Nu parcusesem prea mult din „aerisire”, ne aflam cam în
dreptul cimitirului, când din faţă, pe drumul cel mare
de căruţe, foarte rar şi de camioane, se opreşte în
dreptul nostru o maşină decapotabilă, culoare kaki,
din care sar rapid trei indivizi. Toţi în uniforme,
extrem de severi în gesturi, cuvinte.Plimbarea noastră
a încetat, din punctul lor de vedere captura fusese
făcută. Eu, în ce mă priveşte, continuam să nu înţeleg
mai nimic, ba, mai mult, mă simţeam chiar destul de
bine căci reveneam acasă „pe sus” şi nu pe propriilemi picioare. Dar „acasă”, nu mai era „acasă”, căci
fusesem ocupaţi de un grup de necunoscuţi, toţi
severi, unii în uniforme, alţii fără. De la fântâna din
curte şi până în centrul primei noastre camere doar
„oaspeţi” şi „oaspeţi”. Un adevărat cordon, strâns, nemişcat, ostil, presant, fără fisuri. Noi,în odaia cea
mare, la rândul nostru, nemişcaţi. Şi dintr-odată, la
un semn, făcut de un cap rotund şi roşu, s-a declanşat
„acţiunea”. Era ca un fel de luptă între un grup de
lucruri neînsufleţite şi o mică armată instruită pentru
a le distruge. Nu mai ştiu câţi, trei sau patru, s-au
năpustit asupra paturilor. Zbura în aer tot, perne,
plapome, pături, cearşafe. Aceeaşi înverşunare şi pe
dulapuri. Zburau în aer, căci unde altundeva, vestoane, rochii, pantofi, felurite cutii, jersee, mănuşi, căciuli, pălării, fulare. Dar adevărata, marea bătălie, s-a
dat cu biblioteca. „Fir-ar să fie, parcă spunea capul cel
roşu şi puţin umflat acum, asta o să ne deie de furcă...
autori, cărţi interzise, scrisori printre file, chipul
regelui şi-al mai nu ştiu cui, mama lor de intelectuali”...Şi s-au luptat cu biblioteca precum ostaşii din
Marele Război, la Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz. Au
forfecat tot, au privit şi răsprivit titluri, erau speriaţi
dar şi îndârjiţi de cuvântul tipărit, au rupt coperte, au
smuls pagini, vorba versului...”peste-un ceas
păgânătatea e ca pleava vânturată”. Pe jos, mormanele
de cărţi parcă fumegau de urgia ce căzuse peste ele. Şi
ei, furioşi, cu severitatea năduşită că nu găsiseră ce
căutau. În fine, se înserase, când moaca roşie şi
umflată a dat semnalul de încetare a luptei. Puteam şi
noi să ne mişcăm acum, ni se dăduse voie să fim din
nou acasă...De căutat îl căutau pe Gheorghe Ionescu,
notarul public din Teregova, ştiau ei de ce, soţul
mătuşii mele. Probabil credeau că în loc să fie încă în
munţi stătea ascuns sub vreun pat la noi...
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UN CAZ DE CONŞTIINŢĂ...
Profesorul universitar Zăpădinaţu dormi prost
toată noaptea. Avu palpitaţii, bătăi neregulate de inimă, ba chiar vreo câteva vise în care repara televizoare,
călcătoare, îşi căuta prin pod caiete de pe vremea studenţiei. Se trezi, deci, dimineaţa, cu un gust amar în
gură, cu o neplăcută oboseală în tot corpul. Ar fi stat
cu plăcere acasă, lungit toată ziua pe divan, dar avea în
cursul dimineţii ore la facultate, pe care trebuia neapărat să le ţină. După ce-şi puse cursurile în geantă şi
bău o cafea, profesorul o porni pe jos spre catedra de
unde ţinea de ani de zile prelegeri de istorie universală.
Pe măsură însă ce se apropia de Universitate, gustul
amar din gură îi sporea, iar oboseala cu care se trezise
dimineaţa părea acum şi mai accentuată. Mai mult, îşi
făcu apariţia şi o stare neplăcută de ameţeală, care-l
silea din zece în zece metri să se ţină de ziduri. Cum
era şi normal în astfel de situaţii, Zăpădianţu vru să se
întoarcă acasă, să cheme medicul la un consult, dar,
până la urmă, cu mari eforturi de voinţă, ajunse totuşi
la Universitate. În hall-ul mare de jos se uită la ceas.
Constată, cu plăcută surprindere, că, în ciuda tuturor
toropelilor şi ameţelilor ce-l asaltaseră, ajunsese în
„cetatea ştiinţei” cam cu un sfert de oră mai devreme
decât ar fi trebuit...”Un sfert de ceas...Un adevărat
cadou din partea lui Dumnezeu”, îşi spuse Zăpădianţu
şi, fără să mai piardă timpul, se îndreptă spre micul
muzeu al Universităţii, cu intenţia, desigur, de a găsi
acolo o dispoziţie mai bună pentru orele ce avea în
curând să le predea. Pătrunzând în prima încăpere a
muzeului, care avea forma ciudată a unei luntre şi era
plină de tot felul de piese arheologice, profesorul simţi
un frig bizar străbătându-i corpul şi, în acelaşi timp,
impulsul de a intra în cea de-a doua încăpere. Păşi,
deci, cu oarecare teamă, în camera rezervată busturilor
de istorici. Ceea ce-l surprinse oarecum neplăcut aici
fură privirile bronzurilor, îndreptate toate înspre el.
Parcă s-ar fi aflat într-o sală unde urma să fie examinat
sever de o comisie inchizitorială. Într-adevăr, nici nu
se aşezase bine pe un scaun, că se şi auzi o voce ce
venea fără dubii din direcţia lui Herodot.
- Spuneţi-ne, domnule profesor, cum v-aţi făcut
facultatea, dar vă rugăm să nu rostiţi vreun neadevăr...
- Păi, începu Zăpădianţu, scăldat în sudori, anul întâi

l-am făcut la seral, fără repetări, anul doi la „fără frecvenţă”, cu profesori care făcuseră şi ei la „fără frecvenţă”,
anul trei, stimate domnule Herodot, în cadrul unui curs
intensiv de dimineaţă, orele 5,30-6,45, ce a ţinut doar trei
luni, anul patru mi s-a dat din oficiu, aveam origine sănătoasă, copil de ţărani săraci...iar anul cinci la fel, fiindcă tata a luptat în ilegalitate...Statul şi Doctoratul le-am
făcut din „documente şi plenare”.
- Dar liceul?...Şi întrebarea venea de data aceasta direct
din gura marelui Tit-Liviu.
- Cum să vă zic, maiestate a istoriei...şi Zăpădianţu începu să se bâlbâie îngrozitor...Am făcut un liceu mai pe
scurt...a 9-a şi a 10-a la agricolă...jumătate din a 11-a la
Liceul miner. Bacalaureatul ni s-a dat la grămadă...la mai
mulţi...
- Atunci ce studii ai făcut corect?, întrebară mai multe
busturi, dintre care, iertaţi repetiţia, bustul Tacitus avea
glasul cel mai răstit.
- Cele opt clase, să trăiţi, acestea le-am făcut corect,
doar cu două-trei corijenţe...
După acest interogatoriu, busturile îşi făcură ochii
orbi şi o linişte desăvârşită se lăsă în încăperile muzeului.
Profesorul Zăpădianţu înţelese că trebuia să plece, mai
ales că ora de începere a cursului fusese de mult depăşită. Cu paşi grei, mânat de o stare sufletească din cele mai
negre, istoricul nostru intră în sala de prelegeri. Privi cu
ochi ceţoşi masa de studenţi, îşi scoase anevoie hârtiile
din care urma să citească, dar în loc să se aşeze pe scaun,
cu o scuză adresată auditoriului, ieşi pe coridor. Aici avu
o mică ezitare, după care se îndreptă hotărât spre toaleta
cadrelor didactice. Intră, fără să se mai gândească, în
cabina doamnelor. Aici îl aştepta o surpriză teribilă...
Scoica propriu-zisă era atât de mare şi de adâncă, încât
ar fi încăput în ea şi un urs. Profesorul nu mai stătu pe
gânduri. Îşi lăsă pălăria şi paltonul pe ciment, după care,
aşa cum era îmbrăcat, sări în toaletă. În câteva secunde
alunecă în jos, apa ajungându-i la gât. Oftă, îşi pierdu o
clipă răsuflarea, apoi, cu o sforţare supraomenească, se
înălţă de picioare şi prinse cu o mână lanţul rezervorului, pe care-l trase cu toată puterea. Un jet violent de
apă îl izbi direct în faţă. În momentul următor,
profesorul se înfundă definitiv pe traseul de evacuare a
ştiţi dumneavoastră ce...Tot ce mai rămăsese la suprafaţă
din fiinţa lui erau o batistă, batista decorativă de la
buzunarul vestonului, şi un carneţel roşu, pe coperta
căruia nu se mai descifrau decât secera şi ciocanul...
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Cămin studențesc la Leningrad

PETRA SZÖCS
Dragii mei copii
Casa trebuie vândută, pentru că e prea mare, e
gotică și miroase a nuci,
iar noi nu suntem nicidecum atașați de obiecte.
Nu plângeți, în loc am să vă cumpăr una mai
mică și nou construită,
căci noi trebuie să lăsăm trecutul în urma nostră,
una ca un cub, pentru că goticul este nesănătos,
cu balcon, pentru că grădina colcăie de gândaci.
Dar de fapt, nu cumpăr pentru voi, ci pentru mine.
Iar când voi muri (să sperăm că voi veți muri
înaintea mea)
atunci veți moșteni voi totul, de acord?
Sau nu, eu nu voi cumpăra nimic, pentru că
sunteți atât de nesimțiți.
Dacă vreți gotic, duceți-vă la cimitir,
Pentru bunicul am ales o stelă funerară (de fapt
mă gândeam la voi),
cum era vechea sobă de teracotă din camera de zi,
care aproape că nu încălzea deloc,
nucii șușotesc neîncetat,
gândacii zgârie fericiți piatra străveche,
iar priveliștea de aici este superbă.
Că este mai frumoasă din turnul bisericii Sf.
Nicolae, asta așa e,
dar acolo, din păcate, putem urca doar odată pe an,
vara, pe perioada zilelor Ungariei.
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După ce păianjenii au supt sângele colegilor mei
de cameră ruși,
au țesut apoi pânze neregulate, aspre.
Războiul a slăbit nervii:
Când le-am spus un banc asiatic tâmp,
m-au atacat cu scaune
și urlând m-au pus la podea.
Dar nu pentru că am lipit smocuri de păr umed
pe perete
s-au îndepărtat de mine.
La capătul coridorului, un cuplu se iubea mereu
fără jenă
Potrivit vocii lor, s-ar fi putut juca doar fierbinte
și rece.
Mi-am amintit din trecut, de satul meu natal
unde părinții mei și am locuit într-o singură cameră.
Păianjenii au făcut din plasele lor clopote de
scufundare,
apoi le-au mâncat. Au trăit aproape un an. După
ce au murit,
tata a tras perdelele și a spus: Acum a sosit vara.

Popas
Am fost un alt Sándor Körösi Csoma,
eram sătul de turneele în Orientul Îndepărtat,
Nu am vrut să compilez un dicționar,
nici să-mi torturez trupul în mănăstirile tibetane.
În zadar am învățat treisprezece limbi, vii și moarte,
timpul meu nu e mai prețios decât cel al altora.
Am rămas într-un cămin studențesc rusesc.
În vreme ce îmi așezam pardesiul și cărțile mele
pe patul de fier galben, n-am spus nimic
însoțitorului meu,
dar știam deja: în mine nu există nicio amintire
din Asia.
Seara am primit supa de cartofi intr-o farfurie
din lemn,
m-am acoperit cu tot felul de blănuri,
am stat îndelung la fereastră, privind în zăpadă.
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Dor de casă

Exercițiu

Bunica nu i-a întors niciodată spatele lui bunicu,
s-a temut că el ar putea să-i vadă aripile
ei mari de culoare gri-porumbel.
Bunicul stătea întotdeauna în capul mesei
și cerea sarea, ori furculita de argint,
dă-mi, daca stai deja,
mai vreau un pic de dovleac,
Magrit ... draga mea Margit.
și bunica i-a pus deja totul dinainte-i.
doar o singură dată s-a jucat cu gândul
să zboare, și
ce s-ar fi putut întâmpla dacă într-adevăr
s-ar fi născut Magritte*.
* René Magritte - pictor, reprezentant de frunte al
suprarealismului belgian.

Iarnă

Tu ai fost primul, care-a fost bunic pentru mine.
Petinetestrigamdecâteoritrenulajungeaînfabrică,
și după fiecare repetiție așteptam șă vii.
Stătemînspateletăușiterugam,mergiaplecat,târșâind.
Apoi, tu deplângi faptul că sufăr de intoxicație
cu gaz,
apoi, mă minți că ai fii ateu,
și mai târziu, mă consolezi că există lumea cealaltă.
Fii singuratic, cunoaște-mă doar pe mine.
Adu-ți minte doar de mine, păstrează-mi
pantofii pe rafturile tale.
Lasfârșitîmidorescsăaianalizedelaboratorproaste.
Succesorului tău îi este mult mai ușor.
Acum știu din ce unghi să-l privesc
și ce trebuie să-i spun
pentru ca el să ajungă un muribund frumos.
Suntem bine, rareori mă gândesc la așa ceva,
că ar trebui să merg altundeva,
acolo unde există încălzire și unde nu înnoată
viermi în ceaiul de mușețel,
dar apoi mă uit în jur și hotărăsc să rămân.

Primăvara a fost lungă.
Bine ar fi fost, să fiu lăsat câteva sarcini mamei,
așa pe tăcute,
dar ea a insistat că patul tatălui ei și cămășile lui,
erau decât vechituri.
N-am avut curajul să privesc la casă din curte,
ea m-ar fi văzut cu siguranță și m-ar fi trimis la
fântâna otrăvită,
să fotografiez mai întâi acolo, ca mai apoi să-mi
ceară altceva.
Îmi cufund degetele în cada plină de frunze galbene,
dau de înțeles că împachetez,
și ascund sub frunze un tip înalt,
îi șoptesc și sper ca într-o zi va întreba și el,
pentru că acolo se simte acasă.
Spun, eu împachetez, mama mea mă iubește,
dar eu aduc zilnic un nou locatar
și răzuiesc pereții, să fie casa mai mare,
ca să aibă cu toții loc.
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Film românesc
Mulți ani mai târziu va ploua la aceiași oră
și tu mergi în seara de Ajun de Crăciun la mama
noii tale iubirii.
Măncați varză și piftie,
sunteți trei, pentru că bunicul a murit.
Apartament mic, nou construit, confortabil, dar
întunecos;
ieșiți pe balcon să fumați,
vorbiți despre faptul că in Piața Cipariu
se construiește de ani de zile o biserică ortodoxă
și că, deși este doar pe jumătate terminată,
credincioșii își fac de două ori cruce când trec cu
autobuzul pe acolo.
Mucurile de țigări sunt adunate într-un pahar
de plastic.
Primii fulgi de zăpadă,
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Moda tablei de șah

Camera s-a răcit,
ți-e frig chiar și cu palton,
dar asta eclipsează cel puțin sentimentul
neplăcut de teamă,
când mă zăreai pe Podul Garibaldi.

Învoială
Ultima oară am vorbit despre faptul că, dacă voi
avea un fiu,
tu te vei naște din nou în el.
Nu știu exact ce îți dorești pentru această copilărie:
Vrei să păzești iarăși oile,
ori să te muți în oraș înainte de bacaureat?
Eu aș decide să te duc în Rusia
de vreme ce ai povestit atât de des despre
malurile Nevei
și despre femeile nepăsătoare, blonde, care erau
atunci deja căsătorite.
De data asta am sosi destul de devreme.
Ți-ar fi frică de metrou, asta aș putea înțelege.
Ai urâ dacă ar dura câteva minute pentru a seta
Zorki-ul,
înainte să apăs declanșatorul,
și, la fel, nu ți-ar plăcea să fotografiezi, asta chiar
ar fi suspect.
Nu ai vrea să vorbești, în nici o limbă.
În zadar ți-aș spune: "Vezi, un rododendron" și
"Pe fiecare dintre drumurile noastre suntem
însoțiți de cinci stareți micuți Zosima*".
Tu ai ofta doar și ți-ai acoperi fața.
Dacă ți-aș explica pentru a treia oară,
că regina poate face deopotrivă și pași diagonali,
atunci rafturile ar începe brusc să trosnească,
iar tu ai răsturna tabla de șah.
Îți cumpăr tot ce dorești,
doar un singur lucru îți cer, recunoaște iarăși
Kremlinul.
N-am să vorbesc rusește cu tine,
dacă au să-ți placă măcar candelabrele.
*stareţul Zosima din romanul Fraţii Karamazov
lui Dostoievski
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Mama mea se așează în fiecare dimineață în
balconul ei de deasupra orașului,
și cu penseta ei argintie, ușor de folosit,
începe, identic de-o parte și de alta a mijlocului
gurii,
să penseze carouri mici
în perii buzelor, pe partea stîngă sus,
în perii buzelor, pe partea dreaptă jos.
Tresare, când se trecătorii se opresc,
cu toate că ei se tem mai degrabă de ea.
Moda tablei de șah, spune mama.
Cine n-o cunoaște,
habar n-are de viață.

Petra Szőcs (* 1981 în Cluj-Napoca), locuiește
și lucrează ca poet, scenarist și regizor de film la
Budapesta. Cele mai apreciate filme scurte au fost
prezentate la festivaluri internaționale. În 2013, Petra
Szöcs a publicat prima carte de poezie Kétvízköz
(Calea dintre ape) la editura Magvető Könyvkiadó,
pentru care în 2014 a primit premiul pentru cea mai
bună carte de debut. În 2015, Petra Szőcs a participat
la programul de schimb între Akademie Schloss
Solitude și tinerii scriitori maghiari ai Cercului literar
József Attila din Budapesta. Primul ei scurtmetraj, The Execution, a participat la Festivalul de film de
la Cannes din 2014. În 2018 Petra Szöcs a prezentat la
inaugurarea celei de a-75-a bienale de la Veneția
lungmetrajul Deva. ”Un film care se mișcă sinuos ca o
viperă, dar fără a-și clarifica până la capăt direcția.”
Giancarlo Zappoli

prezentare și traducere: Carmen Fazekas și R. Popa
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EUGEN DORCESCU
Un cuvânt despre poezia hermeneutică
Descopăr, cu încântare, în volumul Idile (Editura
Timpul, Iași, 2017), al Doamnei Elisabeta Bogățan, o
poezie de elevat rafinament existențial și artistic, o
poezie pe cât de cantabilă (uneori în discrete, prelucrate, supraelaborate, tonuri folclorice), pe atât de
profundă. O poezie mistică (animată de un misticism panteist sui-generis), vibrând, până la ultima
fibră, până la ultimul acord, până la ultima silabă, de
un foarte personal erotism pancosmic: „cerc/ de
reazem/ îmi ești// numai tu mă iubești/ și mă prinzi/
și mă strângi/ de mă mir/ că mai pot/ să respir//
numai tu mă iubești/ și-mi dăruiești/ iată/ cărare/
după cărare/ făcute inel/ la picioare”(Cercul).
O poezie feminină, așadar, complet diferită, însă,
de ceea ce presupune, în genere, un atare calificativ,
adică, pe de o parte, o poezie străină de implorări, sensiblerii, crize, bocete, implorări etc.; pe de altă parte, o
poezie ce refuză senzualitățile mizerabiliste, la modă,
de la o vreme, din păcate, sau amuzantele aere viriloide. Nu, Doamna Elisabeta Bogățan cultivă o poezie
feminină autentică, perfect credibilă, recuperabilă estetic și reflexiv, o poezie feminină de factură superioară, al cărei conținut (dar și elan intim) este extazul
– un extaz grav, controlat, deloc exuberant, un extaz
de natură gnoseologică, situat, cu melancolie, la nivel
de idee trăită: „numai tu mă aduni de pe drum/
vârtej/ de pulbere/ și de cuvinte uscate/ numai tu mă

mă știi/ aduna// și mă-nvălui strâns/ și amețitor/ de
nu mai știu/ care e pulberea ta/ și care e pulberea mea
// de nu mai știu/ ce sunt eu în afară de ea” (Vârtejul).
Cum se explică tensiunea subtilă a poemelor? Solemnitatea lor cvasiermetică? Cum se explică perspectiva
vastă – spațială, mai ales – în care se desfășoară discursul? Precum în acest gând al trecerii între zări și
între lumi: „ești aici/ pod/ de trecut/ spre alte izvoare/
din alt țărm de lut// să mă ispitești/ cu povești/ arzând
/ dincolo de vis/ dincolo de gând// să mă-nseninezi/
cu-nțelesul blând/ că dincolo-s toate/ mereu/ așteptând” (Podul)?
Explicația constă în natura mistică a impulsului
liric. Scriind, poeta oficiază, cu emoție, cu „înfiorare”
(termen dominant), un cult, ea se află sub fascinația și
autoritatea unui zeu – nenumit, dar prezent (panteistic!) în numeroasele chipuri, în diversele înfățișări
ale elementelor ce-l conțin și-l reprezintă: văzduh,
apă, lut (mai ales lut). Naosul, templul, unde sălășluiește zeul și unde se consumă „idilele”, îmbrățișările
ritualice, sunt reprezentate de abisul azuriu al unei
zile, iar cel dintâi mesager al zeului este însuși răsăritul: „iată/ ești aici/ și mă/nvălui toată/ răsărit/ așteptat
// suntem numai noi/ între cer/ și pământ// la hotar/
de cuvânt// și-un început/ de vânt// și-un început/ de
vânt” (Răsăritul).
„Între cer și pământ”, în această vastă sferă a iubirii cosmice (iubire dusă până la întâlnirea cu extincția), au loc intense transferuri semice (uman-teluric,
uman-acvatic, uman-vegetal și, deseori, invers), au
loc intense personificări și depersonificări.
Elementele, așteptate, cu statornică „înfiorare” și
mult dorite, sosesc, misterioase și pasionale, și o cuprind pe eroina lirică până la a-i frânge trupul, până
la o strivi, până la „durut” (alt termen dominant), până la o face să presimtă (după spusa Poetului) ...voluptatea morții/ Nendurătoare: „strâns mă ții/ prea
strâns mă ții// lutule/ ce bine știi/ căi spre freamăt /
ori tăcere/ spre-nțelesuri prea târzii/ lutule/ de undemi vii/ răcoros ca dimineața/ și-aromind a veri târzii//
dar ce-mi pasă/ cât mi-e bine/ să te știu/ lipit de mine/
cald de patimi/ ars de dor// lutule/ oh nu mă strânge/
carnea iată mi se frânge/ și visările mă dor// mai ușor/
tot mai ușor/ șoapta ta să mă aline/ precum umbra
unui nor” (Lutul). Să se vadă și Râul, Pământescul,
Zidul, Nisipul ș.a.
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Marele zeu este, desigur, Thanatos. Îl sugerează lucrarea trimişilor săi, fiecare cu concretețea și
dinamica lui, îl configurează, vag, e drept, mai
apoi, topirea acestor mesageri într-un spațiu fluid,
aproape nedeterminat, dar coercitiv și opresiv
(Hotarul), îl aproximează cuvântul (Cuvântul), îl
anunță frigul (Frigul), îl certifică aroma de pelin şi
gustul amar ale lumii întregi ( Pelinul).
Ne amintim, aici, teribilele versete 10 -11 din Apocalipsa, capitolul 8:
„Şi a trâmbiţat al treilea înger, şi a căzut din cer o
stea uriaşă, arzând ca o făclie, şi a căzut peste izvoarele apelor.
Şi numele stelei se cheamă Absintos. Şi a treia parte din ape s-a făcut ca pelinul şi mulţi dintre oameni au murit din pricina apelor, pentru că se
făcuseră amare”.
Într-o altă versiune a Apocalipsei citim:

„Numele stelei era: «Pelin». A treia parte din ape
s-au transformat în pelin şi mulţi oameni au murit
din cauza apelor, pentru că fuseseră făcute amare”.
( Absint își are originea în v.gr. apsinthion, lat. Absinthium „amar”, „amărăciune”, „pelin”).
Reproducem poemul Hotarul: „oh îmi place
că mă ții/ strâns/ mai strâns/ hotar/ amar// dar
slăbește-mă măcar/ să răsuflu/ când/ și când// nu
mai știu de-i gând/ sau lut/ ce-n strânsoare-a încăput/ nu mai știu/ de ce te-am vrut// râd când spui/
că nu mai pleci/ că-mi vei fi mereu aproape/ mai
aproape/ mai aproape/ de picioare/ și de buze/ și
de pleoape”.
Poeta Elisabeta Bogățan, conform viziunii sale panteiste, pe care o ilustrează original și convingător, rămâne în orizontul imanenței. Și, totuși,
cuvântul (la a cărui putere meditează îndelung și
dramatic într-un poem anterior: Unde/ Où/
Where/ Где, Éditions Poètes à vos plumes, Paris,
2017) o duce până în pragul transcendenței (cf. și
poemul Pragul), așa cum probează textul următor:
„un cuvânt/ dar ce cuvânt/ mi-a ieșit în cale ieri//
întrupat greu din tăceri/ pentru tine am venit/ am
bătut drum greu drum lung/ la mirarea-ți să ajung
/ să te văd/ cu ochii mari/ cum în față îmi apari/
cum te-aprinzi/ să mă cuprinzi/ și înfiorată/ toată/
cum te clatini pe hotar/ că pe buze-ai gust amar/
cum te clatini că te doare/ carnea ta de călătoare/
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către pleoapa grea de zare” (Cuvântul). ric ajunge,
prin intuiție, prin imaginație, prin reflecție adâncă,
prin trăirea frenetică (aproape disperată) a imanenței, dinaintea acestui Mister (ca dinaintea unui
zăvor, a unei peceți), și pare a tânji după fericirea
infinită a revelației: „zăvor/ peste toate/ stăpân pe
semne/ cu pleoape lăsate// mă privești senin/ și
firesc/ nu pot/ să nu-ți zâmbesc// încercând să-mi
deschid/ cât se poate de tare/ al treilea ochi/ cel
netemător/ de zăvoare” ( Zăvorul).
De la acest „al treilea ochi” (glanda pineală),
lectura poate fi reluată, reactivând circularitatea
„idilelor” existențiale.
Este multă ființă în această poezie hermeneutică. Or, am afirmat adesea, cantitatea de ființă
asimilată într-o anume operă îi conferă acelei
opere trăinicie și valoare.

„Spre deosebire de cărțile premiate la Botoșani cu
marele premiu , în care atmosfera era apocaliptică,
Elisabeta Bogățan, prin cartea „Idile”, iese din seriile întunecate. E un stil, fericit pentru poezia de
azi. (...) Se remarcă o aparentă simplitate a poeziei
sale, care nu e ușor de obținut, cu atât mai mult că
viziunea e înaltă.”
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Cornel Ungureanu

presupun că el vorbește
în limba ta
/
ah da, cele de nerostit
vocabula preferată a lui Rilke
transmisă prin transpunere
de la o
poezie la alta –
se păstrează

WERNER DÜRRSON
(1932 – 2008)

/
prin translație
căutând cele proprii
în cele străine, spui tu
cele străine în
cele proprii

Fierăstrăul cranial

Mica poetica a transpunerii

realizând astfel corespondența

nu prea cântau ei
liberi ca rândunelele

/
însă cum să devină cele străine
natale prin tine
căruia cele natale îi sunt străine –

poeți ai poeților
în casa limbilor
cu ferestrele și ușile
deschise

/
există tra – sub –
si ad -duceri

/
Poeți ai poeților
Dăruiți cuvântului pe jumătate
monahal deci
pe jumătate lumesc

ce sunt trans-spunerile
îmi este o enigmă
Yoko Tawata scrie
limbi transmaritime

/

/

poemul căruia i se face
curte în liniște

la întrebarea, ce soi
de libertate gândește
la auzul cuvântului liberté
Henri Michaux a raspuns:

preia trupul
ad literam, cuvăntul
trupește
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Ah Monsieur, vous êtes
bien plus exact que moi

al umbrei lui Schlemihl
pentru o metaforă

/

/

și cele de neînțeles
le păstrez
cu grijă între
rânduri

fie-n boemiană, fie-n greacă

în casa deschisă
adie vântul

și el să patrundă luminând
în palimpsest

limba
purtând purtată
zic eu

/

să menții enigma
celor ivite din pur

ori sa transpui cele neînțelese
în cele de nepriceput

traverzeaz-o

cu șiruri goale
armonizate, cel puțin -

deja ecoul
e prea mult

/

/

frumoasă grația
preciziei

însă cum îmi aduc
vânzoleala din piazza
la piața mea
mărșăluită

departe de orice copie
arta
vorbirii lăturalnice
numită poezie

/
poetizând după altul
nu sunteți liberi

/

a transpune
de exemplu
celălalt Israel
unde stă scris doar Israel
ar fi o trădare

(de neomis:
re-transpunerea
ca probă decisivă)

însă unde se află Israel -

și unde altundeva
ar exista această pădure
al cărei ecou
sună a germană

/

/
câteodată sunt transpus
în acel ´nuponțelege´
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lăsat singur cu
cucurigul meu nemțesc

ad literam rostibile
trebuie multe să rămână

chiar și cocoșii
strigă altundeva altfel

/
și e ca la descojitul nucilor
(nucă electibilă și torturantă)
nucă craniană. mușcătura.
pocneste. creierul zace
la vedere. este rescris
după forma
conținutului

cocerico
țipă cocoșul galic
cel englez te trezește
cu cock-a-doodle-doo
Sfinte Balbulus, ajută-mi

/

/

trebuie să ții seama
că la obducție
li s-a rupt chirurgilor
fierăstrăul operativ
de craniul lui Kleist

nu vreau sa cuvânteze întremător
gura germană (astfel Hölderlin)
însă dulci lângă
barba țepoasă clipocesc
săruturile

/

/

Harûn al-Raschîd
califul din Bagdad
a cumpănit cu aur
cele transpuse

cum să așezi adecvat metaforele
evitând împușcăturile bine țintite
în gol
nici rănind privirea
prea ascuțit
nici imaginile tulburi
ale camerei de luat vederi
ascunse, în care ninge
necontenit

(citate și aluzii la Goethe, Hölderlin, Karl Krolow,
Gregor Laschen, Ernst Meister, Novalis.)

/
unele trebuie însă
să rămână așa cum sunt

transpunere din germană de Andrei Zanca

astfel teatrul musical
din clădirea de pe strada
Melnikow înspre Moscova
NORD-EST
HOPA OCT
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să dau deoparte capace de raclă, să descopăr
case de vară
și cerul de pe care am luat cu degetul o
farfurie de soare,
când am trimis soarele și oseminte, groparul
și coropișnițele
la cârciumă să bea tulburel.

2.

OSKAR DAVIČO

De îndată ce i-am văzut sânii deasupra
cântarului din vitrină
între o portocală tăiată și săpun, am îndrăgit-o,
căci e cea mai frumoasă, și m-am îndrăgostit,
căci era zemoasă, toată, ca și gura plină.

(1909 – 1989)
HANA

Eu, fiul vânătorului mohorât, și vidră și oaie,
am îndrăgit-o în oraș pe băcănița Hana,
fiica negustorului trist, văduvul evreu
cel care ținea prăvălia și cârciuma de la
capătul cimitirului.

Hana cu pupilele ca piperul, și cosițe de vanilie,
cu degetele ca lumânările, care ard în sfeșnic…
cui nu i-ar plăcea acele mirodenii, acea
statură trupeșă,
acel horn de nas, acei sâni: mare tălăzuitoare.

Ea m-a trezit precum precum orăcăitul
îngrozitor al rachetelor
iar acum sunt orb pentru voi, șătrari perfizi.
Iubirea este atât de singură și atât de plină de lume.
Iubirea este farul și marinarii salvați.

Tu nu ști buzele ei, care se dezgolesc, dinții
care scrâșnesc,
armonica cu două rânduri de butoane din porțelan,
Zâmbetul ei mă sfâșie de tot și tot cu
zâmbetul mă adună iarăși,
acel izvor de bucurie; acea fiară Hana,

Din pricina ei îmi ard ochii - becuri în mulțime,
de la ea devin marea și năvoadele, peștii și pescarii,
cu ea urcă anghilele pe buza cascadei
și ciripesc nemernicii precum vrăbiile și ctitorii.
Dar ce n-am visat și ce n-am fost
cu orbul-orbilor în tovărășia seminariștilor.
Și ce n-am băut, și ce n-am spart,
am plătit din puținii mei bănuți de buzunar.
Acum însă iubesc, iar când iubesc, iubesc de
la cer până la mână,
cu iubirea care scoate de pe fundul mării naufragiații
și pornește motoare, trezește la viată coșciuge
și sfărâmă zăbrele, ca fruntea mea să dărâme castele,
70
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când mă sărută cu gura fierbinte ca și cățelul
și mă leagănă cu săruturi fără nord și direcție
îmbrățișările ei toarnă în mine și varsă
totceamâncatlaprânzsălbaticulșiacinatmatrozul,
Tu nu cunoști privirea ei murdară de cărbune,
care fumegă
și funinginea care se ridică: perdele greoaie;
ochiul luminos:
dinții ei înaripați, dinții cuvintelor puține
și limba ascuțită și fierbinte, limba aceea ușor
exuberantă.

OBICEIURILE VISULUI
Când eu trezesc zăpada de sub iarbă,
mă calcă ovăzul. Așa e în vis.
Miratul nu ajută la nimic.
Tu te bucuri cu ochii zgâriați. Tu doar iubești.
N-aș fi putut niciodată să fac focul,
dacă el nu m-ar fi luminat, înainte ca amețind
să cad în scăldătoarea zorilor,
care mă prelinge în cârdul tuturor lucrurilor.
Așa e în vis.
În general numai în iubire suntem de unul singur.
Mai greu este să iei decizii împotriva zilei.
Dacă se întâmplă să fie pentru o altă iubire,
care-i o țesătură
în care ea, țesând, mă țese. Așa e în vis:
când iubesc, trezirea nu-mi poate
tulbura nemărginirea.

În faza socială a creaţiei sale a publicat volumele:
Pesme (Poeme, 1938), Hana (1939), Višnja za zidom
(Vişinul din spatele zidului, 1950). În etapa neomodernistă, activitatea sa creatoare este cea mai
prolifică şi variată: publică mai mult de zece volume de poezii, dintre care menţionăm: Flora (1955),
Kairos (1959), Snimci (Înregistrări, 1963), Pročitani
jezik (Limba citită, 1972). În aceeaşi perioadă a
publicat zece romane: Pesma (Poezia, 1952), Beton
i svici (Beton şi licurici, 1956), Radni naslov beskraja (Titlul provizoriu al infinitului, 1958), , un ciclu
de cinci romane cu un titlu comun, Robije (Închisori, 1963-1971), Gospodar zaborava (Stăpânul uitării, 1981). A publicat, de asemenea, mai multe
cărţi de eseuri, jurnale de călătorie, proză polemică, memorialistică.

Hana este un ciclu bitematic, marcat de două
sentimente, cel de dragoste pasională pe de o parte
şi de puternică revoltă socială de cealaltă parte.
Ambele sentimente sunt intense şi furtunoase, întruchipate într-un limbaj amețitor de metafore,
paradoxuri, hiperbole, cuvinte nou formate sub
semnul apologiei realităţii, a opulenţei, a senzorialului, a pasiunii, a frumuseţii înainte de toate

OSKAR DAVIČO (1909-1989), poet, romancier,
eseist, autor de jurnale de călătorie, de proză memorialistică care şi-a depăşit confraţii atât prin
creativitate şi varietate a operei sale, cât şi prin
influenţa majoră pe care a avut-o asupra generaţiei
de tineri poeţi. Oskar Davičo şi-a petrecut copilăria la Belgrad. Licenţiat al Facultăţii de Litere din
Belgrad, acesta îşi petrece primii ani de studii universitare la Paris, muncind din greu pentru a se întreţine. Davičo face parte din curentul suprarealist,
aşa încât admirabilul simţ al limbii şi al metaforelor, caracteristic scrierilor sale, este contribuţia
licenţelor poetice ale şcolii. În prima fază a creaţiei
sale a publicat trei volume de poezii şi texte poetice: Tragovi (Urme, 1928), Četiri strane sveta i tako
dalje (Cele patru puncte cardinale etc., 1930), un
poem în proză, Anatomija (Anatomie, 1930), şi
textul Položaj nadrealizma u društvenom procesu
(Situaţia suprarealismului în procesul social, 1932).
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traducere și prezentare: Radu Popa
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nuci şi gin şi am citit ceea ce ştia Aelian despre Erice .
nu că ar fi dus lipsă de prooemii: cinci gîşte şi o
gazdă rotofeie
rasă pînă la înalbăstrire privind în jos cu
pleoapele lăsate
din migdala ochiului . fîşîitul întins al unei crengi
la fereastră scanda întunericul, afară în faţa
semicercului
de țărm, şi rămase deodată atîrnînd. vocala vîntului.
am ridicat paharul şi ţi-am făcut unul din
multele mele
complimente. sub coaste se încovriga
rostogolinidu-se ceva
orb de dorinţă. deranjat de hămăitul unui cîine
se ridica din ierarhiile de umbre ale nopţii un cîrd
de păsări, care se lăsă pe coroana arborelui. era
cunoscut
cafiindu-ţisuită, peatunci - șicădispăreapestemare
ca unul singuratic însă, și care se întorcea peste
cîteva zile:
un altul cu penele roşii aproape aurii. sărbătorea,
ţie-ţi era menită. din uşa rezemată te-am zărit
atunci
acoperită în somn, cu telefonul lîngă pernă
la picioare costumul, pentru un act
pe jumătate terminat

RAOUL SCHROTT
LA CUBA
cât-un lat de palmă se ivi pîntecul - o narcisă abia băgată-n seamă, mireasma ei, și tocmai
asta o purta ea, pielea ei mată . o peninsulă
de frunză îngustă, doar mai întunecoasă înspre
cusătură
o cută la o rochie albă
mireasma ei, când rochia se înfoaie larg.
tivul însăilat uşor descusut de-a lungul
limbii pedunculului. de-un roşu aprins. aproape
s-ar putea bănui deja o cupă. sub tulpină
am rupt-o uşor. în jurul bobocului
un pufluminos. blînd cuprinzîndu-i pîntecul
degetele, ea, care nu vrea să-şi spună numele
și pe care eu deîndată aidoma ţie, jafar
am ţinut-o în braţe
şi căreia îi duc lipsa, acum

baglio santa croce, 29.XII.00

5.I.01

ERICE
am părăsit camera, lăsîndu-te în faţa oglinzii
să-ţi probezi rochia de anul nou şi să telefonezi
cu iubitul tău: fiecărei scene regula ei teatrală
regula ei de-a bea. mi-am adus din barul deja
închis al hotelului
72

ALTER N AN ŢE

MARSALA
în fotografie, strada poartă către grădinile de sare
dincolo de maree amiaza-i neguroasă lumina
prinsăînsuprafeţedeapă. adunate-ngrămeziseuscau
sub acoperişurile de ţigă, aripile morilor
cufundîndu-se-n vînt
o ţară de jos a cerului întreaga mare îndiguită
spre arendă adîncită în gropi şi în neadînci bazine
mistuită s-a lăsat mai apoi ca salbandă
liniştită, în construcţia de zi cu zi a salinelor:
resturi de soare sub talpa încremenită. vîntul le-a
smuls
din valurile în retragere se-nălţă lucind creastă
după creastă

o lumină arzîndă, marea. umbros, chipul tău în
ea. coroane
de pini unduind neclar în frontalul unui oraş portuar
ce asfinţeşte în terase rîndunici de mare . doar de
bănuit
privirea ta şi ceea ce se contrazicea în ea

SELIMUNT
un scoc de piatră înspre gura fîntînii bazinul secat
şi-n jos către malurile arinilor. înaintea golfului
înnisipat
chiar şi pîrîul încetineşte acum acoperit
cu apă de mare . după ploile de iarnă
din nou a fost aici însă un rîu şi cum sparge
şanţurile
şi alimentează izvorul – colina în roşul unduind
al anemonelor, hrana morţilor – fructele ei le-a
purtat odinioară rodia pe cîmpul urnelor şi o zeiţă
care sub multe nume a trădat cerul pămîntului
strivită, coaja a înflorit, ivind sămînţă, dînd statuii
culoare, astfel repictat, caducul a cîştigat supremaţie
asupra eternului . l-a atacat moleşindu-l
şi asprindu-l precum piatra torsului sub degetele tale
tu, pozînd înainte cu braţele ţinute de parcă
te-ai fi ferit de o prăbuşire – şi lejeritatea aceasta
m-a înţepat dureros. era o contrazicere deschisă
a faptului că doar ce avea durată ar permite
dăruirea: ori pe noi
şi totuşi a rămas foamea după o siluetă
un obraz peste apă: nu se epuizează niciodată
doar ochii se-ntunecă sub albastrul antimonului
pe potriva pleoapelor lui Isebel. pe ogorul morţii
trifoi ud
o rodie crăpată din care se-nfruptă furnicile
şi trei, şterse, coloane-bethel: cîte una pentru
frunte pîntec şi picior

TAORMINA
O redută. cerul verde-smălţuit ulei de in lucind
înspre mare, golful, spre a duce molcom spre
finiş, etna

fumul lui sub verniu mult mai gheţos decît zăpada
pe panta lui. o privire fără de ani
ultimul soare . o spuză de zahăr pe paharul din bar
fîş cu nasturi aurii, şal: cel puţin încă nu – tu
dimpotrivăcuo duzinădeanimaitînărădecîtfemeia
cu care am fost înainte aici – şi scrii scrisori în baie
pe care cu mare plăcere, le laşi zăcînd. şi la ce să
maiaipretenţii. vongloedeni-aangajat,băieţiidestradă
pe care-i plătea în cadrul platonicii sale pentru
fotografiile de act:
ganymed cu bărbia înspicată şi cu maxilarul reliefat
doar că de data aceasta eu sînt paharnicul. şi fiecare
dorinţă, doar despotism. te zăresc lîngă mine stînd
lîngă balustradă şi mă întreb ce determină acest chip
să mi-l ivească pe al tău acum, profilul împrumutat
unui tablou scenic, al cărui fond constă dintr-o
neglijare: o neîntîmplare. în el, după-miaza nicicînd
nu se va termina. să-ţi declari iubirea şi să fii
pentru totdeuna adăpostit, neschimbat . o
aparenţă de adîncă depărtare, aici în faţa altarului,
mireasma de scorţişoară . zile care
se încing în manieră perimată
hotel excelsior 2.I.01

RAOUL SCHROTT, născut în 1965 în Austria, poet
şi scriitor, autor a numeroase volume de poezie, precum şi a celebrei cărţi „Născocirea poeziei. Poezii din
primele patru milenii”, o antologie de traduceri de
poezie din patru milenii, apărută, la tot atât de celebra editură a lui Enzensberger Hans Magnus, intitulată semnificativ “Cealaltă bibiliotecă”, în care apar
cărţi rare într-o formă editorială cu totul specifică şi
într-un tiraj, relativ redus. Scriitorul austriac este un
călător pasionat. Drumurile sale îl poartă - nu doar
pe meleaguri îndepărtate şi izolate, ci şi prin epoci
lingvistice uitate si miraculoase. Versurile unduiesc
între redări directe şi incursiuni lirice complexe,
autoreflectante, înfățișându-se ca nişte fotografii, ce
pătrund adânc în istorie, şi care în acelaşi timp,
constituie și un document al prezenței individualpoetice, a celui ce ni le prezintă.
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traducere și prezentare: ANDREI ZANCA
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VICTOR RAVINI
Avangarda literară și folclorul
Tocmai căzuse regimul de la București. Eram în
Suedia de patru ani. Nu avusesem când să urmăresc
la televizor împușcăturile, pentru că dimineața urmam liceul la rând cu puștimea veselă. După-amiaza
îmi făceam temele pentru acasă, ceea ce n-am făcut
niciodată în liceu, la Caracal. Noaptea munceam la
banda de montaj la Volvo, iar în weekend făceam ore
suplimentare, întrucât mi le plăteau dublu. Dar nu
numai de asta mă simțeam mai bine la muncă decât
acasă — defect ereditar ce se manifestă și la alții, dar
nu chiar la toți. Pe 4 ianuarie 1990, seara, când să plec
la fabrică, hop!, în ușă un necunoscut, îmbrăcat în gri.
Bine că nu era îmbrăcat în negru. S-a prezentat: Arne
Ruth. Nu mai auzisem de numele acela. Am văzut că
el a rămas mirat, văzând că eu n-am rămas mirat.
Cică se ducea pe continent și făcuse un ocol, ca să mă
întrebe ceva:
— „Hur kan du förklara... Cum poți tu să explici acest
fenomen, că românii dintr-odată s-au aruncat în marea bătălie a modernismului din literatura și arta Europei, lăsând în istoria literaturii, artei și a dezvoltării
ideilor o mulțime de nume celebre, când până atunci
nimeni nu mai auzise de vreun român care să fi dialogat de la egal la egal cu marile personalități ale culturii occidentale?” M-am uitat bine la el. Cine putea
fi? A continuat: „De unde această explozie de vitalitate și
bogăție de idei neașteptate, cu dadaismul, absurdismul și atâtea -isme, ba chiar au devenit vârful de lance al revoluției literare și artistice, au creat un fenomen cultural nou, care a fost numit avangarda română?”
74

Și mi-a enumerat nume pe care noi le știm cu
toții, ba chiar și nume pe care nu toți românii le știu.
Cine era ăsta care mă întreba pe mine așa ceva? Și
cine eram eu să mă întrebe tocmai pe mine? De unde
să știu eu ce să-i răspund? Nu mă gândisem niciodată
la asta și nici acum nu știu ce să răspund la așa
întrebare. Dumneavoastră, stimați cititori, ce răspuns
i-ați fi dat în locul meu?
În momentul acela nu aveam pe cine să întreb,
așa că am încercat să ies din încurcătură cu o improvizație de moment. Am mirosit din întrebare încotro
bătea dumnealui, așa că i-am răspuns pe loc și pe
negândite, desigur bâiguind fraze mai dezordonate și
mai prost închegate chiar și decât aici, unde barim
scriu pe limba maternă. Stăteam în ușă, eu dădeam să
plec la muncă, el dădea să intre la taifas. Deci asta nu e
o stenogramă, ci o reconstituire:
— „Noi, românii, n-am privit niciodată acest fenomen ca un fenomen, ci ca un lucru firesc, de care nu
ne-am mirat. Fiindcă românii au devenit o forță culturală călăuzitoare în lumea ortodoxă, încă de la
căderea Constantinopolului.”
M-a întrerupt spunând că România e „ Bizanț
après Bizanț”. Am înclinat din cap și am continuat:
„Au mai fost români de anvergură europeană, care au
intrat în sfera valorilor universale, dar au scris în
latină sau în alte limbi străine și s-au făcut cunoscuți
ca cetățeni ai Europei, nu ca români. Edward Gibbon
se sprijină adesea pe Dimitrie Cantemir.”
Nu știa, deci uitase ce citise în notele de subsol
de la Gibbon. Nu știa nici că Nicolae Milescu Spătarul
scrisese la Stockholm în 1666 o lucrare în latină despre janseniști, pe care o începuse la Paris, la cererea lui
Ludovic XIV. Venise în Suedia ca ambasador al patriarhului din Ierusalim, cu care fusese coleg de studii. La
Moscova, ambasador al aceluiași patriarh, a fost oprit
ca dascăl al viitorului țar și trimis ca ambasador la
Pekin. Milescu era un intelectual pe meridianele Eurasiei, de la Oceanul Atlantic la Oceanul Pacific. Nu
știa că Milescu și Dimitrie Cantemir erau autorii spirituali ai modernizării și occidentalizării Rusiei sub
Petru cel Mare. Unul l-a educat, iar celălalt a preluat
ștafeta și l-a sfătuit. Educatorul și consilierul, ambii
români, cât și fiica lui Cantemir, stau în spatele țarului
care a adus Rusia, cât de cât, în rândul țărilor civilizate. Antioh Cantemir, aristocrat român cu educație
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franceză, e recunoscut de ruși ca primul poet din literatura rusă modernă. Antioh a fost primul ambasador al Rusiei la Paris, a deschis Rusiei fereastra spre
Franța și spre modernizarea culturii.
Văzându-l că asculta cu ochii căscați de mirare, i-am mai spus că la români activitatea aproape
apostolică, de permanentă modernizare și deschidere
spre înnoiri în cultură, în cele mai mari orașe din
Europa, ca Moscova și Paris, face parte din tradiția și
menirea noastră istorică. Acești trei români, care au
întors fața Moscovei spre Apus, nu l-au impresionat
pe misteriosul meu interlocutor. Îi considera niște
copii cuminți. Voia să știe cum era cu cei doi copii
rebeli, Tristan Tzara și Marcel Iancu.
— „Da, erau doi studenți rebeli, care se refugiaseră în
Elveția de frica războiului. Erau nonbeligeranți, iar
pe atunci asta era rău văzut. Studenția la ei era un
pretext ca să le trimită bani de acasă, pe când ei își
făceau veacul la Cabaré Voltaire. Însă avangarda
culturală română nu începe în 1916 la Zurich cu zurbagii dadaiștii, ci începuse deja la Paris, cu un virtuos
ca Enescu, devenit celebru în Franța cu Poema
română în 1898, la vârsta de 16 ani. Fusese remarcat
și la curtea de la Viena de către împăratul Franz Joseph, când avea zece ani. Avangarda culturală română nu începe cu doi copii rebeli, ci cu un copil minune. Avangarda noastră începe și cu românca de viță
veche Anna de Noailles, care se impune la Paris cu
volumele ei de poezii din 1901 și 1902. Simultan,
Enescu avea succese răsunătoare la Paris cu
Rapsodiile române (din aceiași ani 1901 și 1902). Pe
atunci, cei doi dadaiști se jucau cu ce aveau, în țărână. Ei au debutat pe românește în 1912, ca simboliști,
la București. N-au speriat pe nimeni în țară, așa că sau dus să sperie Occidentul. În centrul vieții mondene și literare din Paris deja străluceau celebrități
românești. L’Abbé Mugnier nu mai tăcea prin saloanele literare cele mai selecte din Paris, în anii 1911 1914, despre ceea ce scria Martha Bibescu. Dadaiștii
vin mai târziu și se fac auziți nu la Paris, unde era
centrul mondial al culturii, ci la Zurich, un mic oraș
al băncilor, dar nu și al literaturii. Erau teribiliști,
făceau pe deștepții, se mirau cu ce să mai șocheze
lumea, care îi privea de sus în jos. La douăzeci de ani,
niște bieți fomiști cu bani puțini în cafenea, s-au apucat să critice principiile valorice consacrate, ale celor

cu bani mulți. Este arhetipală revoltă împotriva autorității paternale, zgârcită la bani. Societatea elvețiană
îi îngrădea cu bariere de limbă și de cultură, așa că ei
s-au apucat să spargă toate barierele lingvistice și
culturale, la dimensiunile Europei beligerante. Însă nau fost consecvenți cu propria lor teorie dadaistă. Se
lăudau cu poezii compuse prin a așeza alături cuvinte
luate la întâmplare din pălărie. Mințeau. Au ales cu
grijă combinații de cuvinte, bine potrivite ca să
șocheze și să trezească asociații de idei telegrafice, de
revoltă împotriva societății burgheze. A, nu. Nu cred
că erau destructiviști. Exclus. Erau simple contestări,
puneau sub semnul întrebării întreaga civilizație europeană, care ne decepționase cu atâta vărsare de sânge. Inovația lor tehnică era ceva nou numai pentru
vestul Europei. Același procedeu fusese folosit de
Caragiale în schița La Moși, pe când ei nici nu se născuseră. Iar Caragiale se juca, fiindcă știa artificiul încă
de la jocurile din copilărie și se adresa unui public
care cunoștea regula jocului, așa că nimeni nu ridica
din sprânceană ca la ceva nou. Era o tehnică literară
veche, de la marginea folclorului. Folclorul nu poate fi
destructivist. Tristan Tzara l-a găsit de fraier pe Lenin,
care locuia pe aceeași stradă Spiegelgasse, unde era
cabaretul Voltaire. Lenin a băgat nasul să vadă ce era
cu gălăgia de la cabaret, iar Tzara i-a făcut capul mare.
Lenin nu și-a dat seama că avea de a face cu un pișicher, ci l-a crezut revoluționar de aceeași teapă cu el.
Tzara i-a spus că Dada venea din repetarea adverbului afirmativ în limba rusă, identic cu cel din română, unde dublat înseamnă negație, îndoială. Mințea,
cum îi mințise pe toți că ar fi venit dintr-un dicționar
francez, de la o jucărie pentru copii. Dadaiștii înșiși se
jucau. Nu i-a spus că venea de la Sf. Dada, din calendarul bisericii române, sfântul ce patrona ziua când se
născuse el, Tristan Tzara. El nu era ortodox, dar era și
mai credincios calendarului bisericesc, decât popa
ortodox. L-a păcălit pe Lenin să țină un fel de reprezentație dadaistă, îmbrăcat în cutii de cartoane colorate, cu perucă și cu pseudonim, ca să nu-l repereze
agenții poliției secrete elvețiene, unde era înregistrat
ca psihopat periculos. Și totodată ca să își bată joc de
el. L-a păcălit și mai rău, punându-i în mână programul ideologic al dadaismului, pe care
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Textul integral în ediția online
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ÎNDRĂGOSTITA
Pentru a trăi această manie teribilă
pentru a trăi acest capriciu ascuns
dă-ți seama, alejandra, nu-l nega.

ALEJANDRA PIZARNIK
(1936 – 1972)

vei trimite mesaje. vei zâmbi
și mâinile-ți vor flutura pe zare, astfel
că iubitul tău iubit se va întoarce.
auzi sirena nebună, cea care ți l-a tîlhărit
barca cu bărbi de spumă,
unde a murit zâmbetul,
îți amintești ultima îmbrățișare,
oh, nimic din temerile,
chicotele rămase în batistă, plângi vocal râzând,
dar închide porțile feței,
astfel ca mai târziu să nu se spună,
că tu erai femeia aceea îndrăgostită.

CEA CU OCHII DESCHIȘI
viața se joacă în piață
cu ființa aceea, care nu am fost niciodată.
iar eu sunt aici.
dansuri, gând,
pe frânghia zâmbetului meu.

pe tine te chinuie zilele,
nopțile te deplâng,
atât de mult, atât de mult te mâhnește viața,
disperată, ¿unde te duci?
fără speranță, ¡nimic altceva!

și toate spun: s-a întâmplat și este.
veniți,
veniți.
inima mea
deschide fereastra.

CANTO

viață
eu sunt aici.

timpul este frică.
frica are timp.
frica.

viața mea
singuraticul și hieraticul meu sânge
pulsează în lume.

plimbați-vă prin sângele meu,
smulgeți-mi cele mai bune fructe,
dărâmați zidul meu lamentabil.

dar eu vreau să mă știu vie,
dar nu vreau să vorbesc,
nici despre moarte
și nici despre mâinile ei ciudate.
76

astăzi te-ai privit în oglindă
și te-ai întristat, erai singură
lumina era dezlănțuită, aerul cânta
dar iubitul tău n-a mai venit.

distrugerea din distrugeri,
doar distrugere
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și frică,
multă frică,
frica.

PAULA ROMANESCU
VÂRSTELE UMBREI

CENUȘĂ, CENUȘĂ

haiku & tanka

*

Noaptea s-a fărâmițat în stele
și mă privește uimită,
vântul împrăștie ură,
chipul ei s-a luminat
în vibrații celeste.

floarea de măcieş
încoronată de spini –
zborul albinei
*

Curând vom pleca.

Fragedă varza –
un fluture gălbior
îi face curte

Vis tainic,
precursor al zâmbetului meu,
lumea este sfârșită,
și există lacăte, dar nu și chei,
și există groază, dar nu și lacrimi.

*
vesel ciripit
şi clocotiri de seve –
târziu iubire

¿ Ce voi face cu mine?
Pentru că Ție îți datorez ceea ce sunt.
Dar eu nu am mâine.
Căci Ție...
Noaptea îndură.

*
înmugurire –
un plop uscat îşi ’nalţă
crengile a rugă

VIS
Insula memoriei se va pulveriza.
Viața va deveni un act al candorii.
O închisoare
pentru zilele fără întoarcere.
Mâine
monștrii navei vor distruge plaja,
pe pocalul misterului.
Mâine
scrisoarea necunoscută va fi în mâinile sufletului.
traducere : MAXIMILIAN DENGG
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*
vii răstignite –
limpezi lacrimile lor
pe crucea zării
*
casă pustie
prin fostul gard lăstăriş
copii veseli şi grauri
cireşele-n ram roşii
stăpânii-n rădăcină
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Exil între două certificate
timpul e de neoprit
suntem ca doi copii
părăsiţi în azilul de noapte
o singură dată vom mai trece pe-aici
tot mai bătrâni
tot mai aproape de moarte

LAURIAN LODOABĂ
***
Sunt tot mai aproape de pământul
pe care l-am călcat
ani în șir în picioare
fără să mă certe
sunt tot mai aproape
de trestiile bălților
de cuiburile de lișițe
fără să le ating
sunt tot mai aproape
de libelulele albastre
de nuferii lucioși de baltă
și tot mai departe de stafia unui soare rece
sunt tot mai aproape
de scoicile care navighează
prin argila rece
pe căi știute de ele și neștiute
de mine
sunt tot mai departe
de sângele tău
care acum se risipește
în mine

Album de familie

***
e timpul să te privesc de-aproape
dar nu pot să-mi iau rămas bun
fotografia s-a-ngălbenit
în rama aurită
sângele s-a scurs demult
durerea n-a dispărut
n-a mai rămas nimic
decât o umbră argintie
pe chipul tău
cu ochii atât de negri
şi parcă ieri te-am cunoscut
pe piatra rece funerară
fulgi albi vătoşi

Sub mantia cu solzi de plumb
vântul alintă vârfurile ierburilor crude
fructele şi frunzele smochinului clocotesc
în ochiul lemnului tot mai verde
în fiecare dimineaţă păsări solare
îmi încântă nervul acustic cu simfoniile lor
e timpul ca poetul
să-şi ia adio de la grădina cu flori de cireş
de la verdele crud
sub care
doar amintirile mai freamătă.

şi ploaia clocotea într-un gargui
prin aerul ceţos te-am revăzut
pluteai în dagherotipie
78
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Eu încerc să spun ceva

GEO GALETARU
Lucrurile sunt inventate
Sunt așa până când trece și el, nu ne separăm.
Lucrurile sunt inventate: inventăm case și
paradigme cu o grimasă indestructibilă pe chip.
Dar este al nostru? Stăm la aceeași masă,
ne ucidem cu aceeași tandrețe de duminică?
Pur și simplu, gargariseală decodată în
locuri și gesturi care nu ne mai modelează, nu
ne mai ascultă.
Singurătatea este un aer mai simplu.

Da
Da, să începem,
el apasă încet, aduce descrieri în
pauzele imaculate: un cerc și
dispersările de ieri. De atunci?
Ceea ce se produce e atât,
nu în argint sau calcar stă patosul dimineții,
oricât am încerca, oricât de partea cealaltă.
Pentru retrageri avem o mână de semințe,
o mână puternică ar însemna ceva,
să celebrăm destinul translucid.
Sau negru, fără foc și limite,
așa credeam în timpurile care nu se vindecă.
Da, vom răspunde mai rar
și nu vom urî cicatricile.

Spectrele, de aceea va fi această luminiscență
tardivă. Suntem buni, escrocăm fără
pudoare, până aici se poate și nu știm
sterilitatea grilei. Am fost chemați să
jucăm un rol, ei și? Vi se pare corect?
Vi se pare o vivisecție la locul ei? Cât
adevăr și când aruncăm oprobiul asupra acestui
cerc vicios? Dar asta e o problemă reală,
inhalăm realitatea și realitatea e o expectorație
dincolo de lucruri, în interiorul unei
onomatopei serioase. Va veni lumea la noi,
în noi, sau cum? Verticalități drăgălașe,
acești omuleți cu saci subțiri în spinare, unde
ne-a invitat melancolia. Eu încerc
să spun ceva, sunt tot aici, pedeapsa
nu e ușoară, dar încă nu simt
strălucirea ta de aproape. Poate în
creierele goale ajunge liniștea? Vedem
cum cineva se salvează și cineva urăște.
Oare nu e totuna? Am întrebat, nici tu
nu ai răspuns încă.

Va fi cum a fost
Am ajuns
și cândva va fi cum a fost,
dar nu începeți, nu începeți.
Oricum acolo e un experiment,
și visul, trecerile în penumbre
subțiri, cineva e acasă.
Un pas mai departe
și riscul de-a fi printre ei,
nevăzuți, nenumiți. Doar ei.
Un corp se va umple de umbre
și cândva va fi cum a fost,
dar nu începeți, oh, nu începeți.
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LUMINIȚA RUSU
CARCINOM
Așa au fost construite încă din vremea regelui,
pe o ulicioară mai ferită, una lângă alta, dispensarul
și școala cu opt clase. Era un proiect la primărie să
asfalteze și drumul ăsta lăturalnic, dar ba nu erau bani, ba când erau bani existau alte priorități. Când nu
ploua era chiar plăcut, făceau copiii și profesorii un
pic de mișcare până la școală. Toamna însă și primăvara, când ploua des, se făcea un noroi pe ulicioară de
nu trecea nimeni decât cu cizme de cauciuc. Veneau
copiii cu încălțări de schimb în ghiozdane, lăsau cizmele la intrarea în coală și le luau când terminau orele. Era plin de cizmulițe la ușa școlii, de toate culorile și mărimile. „ Ca la japonezi, cu încălțările la intrare”, bombănea directorul privind gămada pestriță
din prag.
A fost bun însă și noroiul la ceva. Prin toamna
anului 2005 venise la școală o Inspecție de la județ.
În vacanța de vară fusese zugrăvită școala, primăria
dăduse bani pentru reparația acoperișului și un
afacerist local donase centrala lui veche pe lemne, să
nu mai facă foc îngrijitoarea în sobe, că venea iarna
biata de ea cu două ore mai devreme, să aibă timp să
aprindă focul în toate sălile de clasă. Bonus la centrală primiseră și un boiler ce încălzea apa, să vină călduță la chiuveta din holul mare. Ștefan al lui Schiau,
instalator de meserie, cu o fetiță în clasa a V-a și un
băiat într-a VII-a montase gratis toate țevile, iar
acum directorul aștepta mândru inspecția, să autorizeze școala. Inspectorul însă, un domn uscat la vreo
cincizeci de ani, nu se arătase deloc impresionat de re80

novările făcute în școală. Doamna care era cu el, o
jună la vreo trezeci de ani cu părul blond oxigenat și
unghii roșii ascuțite, devenise alb-pământie la față
când directorul le prezentase toaleta ecologică din
fundul curții.
Inspectorul cel uscățiv dicta sec domnișoarei:
„ — Lipsă groapă cu nisip, mijloace de protecție împotriva incendiilor, rampă pentru persoane cu dizabilități, canalizare, igienă precară… ajunge, cred că
am văzut suficient! ”.
Apoi, în fața directorului rămas înlemnit de spaima închiderii școlii cei doi se urcară în mașină și
porniră spre șosea. În locul de întâlnire al ulicioarei
cu șoseaua asfaltată era îngropat un tub mare de
metal, prin care se scurgea apa când veneau ploi repezi. Dacă pământul era umed, cum se întâmpla să
fie și în ziua cu pricina, tubul se transforma într-un
obstacol de nedepășit pentru cauciucurile unei mașini obișnuite. Hotărât să iasă cât mai repede în șoseaua civilizată, domnul inspector accelerase puternic și
mașina zburase peste tub… drept în șanț . Duduia
blondă coborîse isterică, uscatul inspector își aprinsese nervos o țigară. Directorul, om practic, îi invitase la o cafea în cancelarie până o veni șeful de post
cu doi cai să tragă mașina din rigolă. Cam în două
ceasuri șeful de post, ajutat de câțiva tineri vajnici
din sat urniră mașina și o așezară pe carosabil. Între
timp domnul inspector servise un coniac, două pahare de țuică și cîteva prăjiturele aduse de profesoara de română care-și serba onomastica. La plecare îl
îmbrățișase pe director cu ochii umezi, șoptindu-i la
ureche:
„— Muncă de pionierat faci dumneata aicea, domnule, muncă de pionierat!” și se urcase în dreapta,
lăsând conștiincios duduia blondă să conducă mașina plină de noroi, dar încă funcțională. Făcuse apoi
cu mâna de adio, ca unor prieteni vechi, mulțimii de
femei și copii ce se adunaseră să asiste la eveniment.
Nu s-a mai auzit nimic în sat de raport, nici inspecții
nu au mai fost în veci în școală. Toaleta a rămas tot
în fundul curții, dar în vara anului următor directorul umpluse în curte o goapă cu nisipul rămas de
când se construise „Centrul de informare turistică”
în sat. Lângă groapa cu nisip, rezemate de peretele
școlii așezase două lopeți, iar secretara lipise cu
scotch deasupra lor o hârtie pe care scrisese cu litere
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mari, roșii: „ Mijloace de protecție împotriva incendiilor”.
*
Prin ușă străbate zumzet de voci ce se străduie
să vorbească în șoaptă. Peste momăiala în surdină se
aude un glas tare de bărbat:
— Da ce făcuși Anico, te treziși de dimineațăă să vii
după boabe de avort?
— Taci dracului, nebunule, că te aude doamna. Mă
cată moartea pe la poartă și-ți arde de prostii. Boabe
de ale îmi trebuie, bolundule, nu ți-o veni mintea la
cap în veci!
Din hol se aud râsete înfundate. Octavian zâmbește
ușor crispat, cu doamna nici să râdă nu prea
îndrăznește. Așa-s femeile, cu toane, că doar de asta
nu s-a însurat Octavian.
— Deschide ușa, te rog și poftește pe cine a venit
primul, sau dacă sunt gravide și mame cu copii mici
să intre prioritar!
Asistentul deschide ușa și strigă tare, să se sudă în tot
holul:
— Să poftească primul sosit, sau gravide cu copii mici
dacă sunt!
— Apăi Anico, du-te tu, că poate ești gravidă! se aude
vocea bărbatului ce glumise adineauri.
— Că du-te tu, nebunule, altfel îți râzi de mine până
la amiază! Ș-așa ai venit primul, aicea te-am găsit.
Cred că ești de la șase ceas venit, n-ai somn și vrei să
iei locul Ilenei!
— Nu am venit la șase Anico, doar pe la șapte am
ajuns. Da` uite al dracului să fiu că intru primul, dacă
nu vrei, nu vrei și pace… Îndărătnică femeie, bietul
Grigore numai el știe cum se descurcă cu tine!
Ușa cabinetului se deschise larg, făcând loc unui
bărbat înalt și bine clădit, cu părul alb și barbă
scurtă, fumurie. Bătrânul își scoate pălăria din cap și
se înclină respectuos.
— Bună dimineața doamna doctor!
— Bună dimineața domnule Sandu! Cu ce ocazie la
noi la cabinet, ce te supără, că dumneata nu vii prea
des la noi?
— Apoi eu îs bine, doamna doctor, am venit pentru
Marea. Iară o dor spatele, zice că nici din pat nu se
poate ridica. Nu știu, din iarnă nu prea îi merge bine.
De când o avut bubele acelea, știți când ați fost să o

vedeți, ați zis că are nu știu ce fel de zonă…
— Zona Zoster, bade Sandule. I-am dat atunci tratament și a fost mai bine. Dar asta a fost în februarie,
trebuie să-și fi revenit de atunci.
— Nu știu cum să vă spun, ba o lasă, ba o ia durerea
iar. Câte o săptămână nu are nimic, apoi e trezește
într-o dimineață, cum o fost azi, țeapână de spate.
Nici din pat nu poate coborî, o tot frec pe șale cu
unsoare din aceea de durere și abia după vreun ceas
se poate îndoi de spate. Acuma s-o fi dat jos din pat
de cînd sunt eu pe aicea, doar că mi-i frică să nu se
ducă și Marea… Că eu am îngropat trei neveste până
acuma, și văd că nici Marea nu îi prea bine. Am
optzeci și nouă de ani doamna doctor, eu la nouăzeci
nu mă mai însor de rămân iar singur!
Mioara privește îngândurată barba scurtă a lui
Sandu, în care prin albul liniștit de bunic cuminte își
fac loc, ici-colo, cîteva fire negre, schimbând o barbă
dalbă de moș sfătos într-una sură de bărbat la
începutul bătrâneții.
— Păi eu de asta am venit, doamna doctor, să faceți
cumva să treceți azi sau mâine să o vedeți pe Marea.
Mi-o zis Ileana că de vineri nu mai veniți, și până
ajunge alt doctor la noi se poate duce Marea pe cea
lume. Eu nu voi să scap trenul dumitale, că mie numi place să scap nici un tren. Cănd am fost eu la
război, știți că eu am făcut războiul…
Mioara privește scurt înspre ecranul telefonului
mobil, să vadă cât e ceasul.
— Nu durează mult, musai trebuie să îți spui, că
poate până te întorci dumneata în sat mă duc și eu
… și nu pot merge fără să îți spui povestea. Când s-o
rupt frontul, așa ziceam noi când s-a terminat
războiul că s-o rupt frontul, am fugit toți soldații, neam împrăștiat în toate părțile. În vălmășagul acela am
rămas doar eu cu Niculae a Fătului și Ion Popic,
unul ce avea casă dincolo de vale. Și fugeam toți
înspre o gară, atâta ne spusese locotenentul înainte să
rupem rândurile, că o să vină un tren să ne ia pe toți
dacă ajungem la gară. Câmpul era plin de cai morți,
fusese bătaie mare acolo cu o zi înainte și Ion cu
Niculae s-au oprit să ia căpestrele cailor, că erau
căpestre bune, de piele.
* fragment de roman

ALTER N AN ŢE

81

Madame

CRISTINA MIHAELA BOTÎLCĂ
Liniște și negru
Nu se aude nimic pe luncă
Soarele încă nu s-a spart
Iar luna e pitită după ceață.
Nu știu unde sunt
Dar îmi place liniștea din jurul meu.
E un câmp în față
Și e negru și ars,
Iar stelele îl fac și mai urât,
Și ciorile stau drepte în plopii bătrâni
Și cheamă iarna în urma lor,
Să vindece omul,
Să îl curețe
Și să îl lase înghețat până la primăvară.

Și când
Și când îl vrei pe Dumnezeu înapoi
Ca să stea noaptea cu tine,
Să îți mângâie fruntea,
Cum făcea când erai mică
Și nu puteai să dormi
Pentru că focul trosnea prea tare.

Când plouă
Chiar și atunci când plouă
Acoperișurile se înclină spre est,
Cu câte un cocoș încercând să își țină echilibrul,
Și cu țigle picând din ele zgomotos.
Când plouă, oamenii intră în pământ să facă baie.
În sfârșit pot să se prefacă morți, răniți și reci.
Când plouă, Noe mai bate un cui în Arcă
Și se pregătește pentru războiul cu păcătoșii
care se scaldă în noroaie.
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Am văzut o casă dărâmată
lângă șinele de tren
Și am auzit șifonul foșnind
în cadrul unui geam spart.
Mirosea a lumânări din seu
și a timp trecut.
Madame privea pe fereastră
și eu priveam prin Madame,
cum talia ei urmărește conturul scrinului
și se îmbină cu perdelele arse.
Madame a zâmbit.
Mi s-a părut că degetele ei apasă aerul
și-l strâng ca pe o funie.
Dar nu am putut vedea mai mult,
pentru că trenul tocmai venea
și Madame s-a retras repede
ca să nu fie spulberată.
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Când mai cobori la subsol din când în când
Să vânezi șobolanii care nu te lasă să dormi
după-amiaza
Și dai peste jucăriile de când erai mică
Și stai acolo, pe podea, cu urme de dinți pe piele,
În timp ce răscolești prin cutiile vechi.
Și când...

Rumeguşul amintirilor
Rumeguşul acid al amintirilor
purtat pe bătătorita spinare de salahor a timpului
transportă cu sine baloane de săpun colorate
(cele în culori vii sunt vesele,
cele în culori mohorâte sunt triste).
Viaţa, la urma-urmei, nu-i decât un lanţ,
cândva ruginit, de felurite amintiri
ciugulite şi acestea de o sură pasăre flămândă
înzestrată cu un puternic cioc devorator.

MIRCEA M. POP
Testament

Critică la poemul tău

Am scris
când am scris

Clar de neclar,
neclar de clar,
multă miere
şi puţin nectar...

am scris
cum am scris
am scris
cât am scris
uneori realitate,
altădată vis

Îngerul m-a lovit
cu aripa-i albă
în vis

gândind că las ceva
în urma mea.

şi m-a trezit.

Zadarnic încerc
Zadarnic încerc să înot
prins în plasa de întuneric a nopţii,
acolo doarviselemetamorfozateuneoriîncoşmaruri
mai au o şansă de a se salva.
Mai bine las totul la discreţia timpului
care şi el mă tatuează fără de milă
pe trup şi pe suflet
cu necruţătorul său bisturiu de argint.
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La rândul lui poemul
e şi el din carne şi sânge
de-aceea când tai în el
cuvintele, plânge.
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LIVIU ANTONESEI
ERAM TINERI…

A ROCK BALLAD

pentru Andrzej Stasiuk, pentru Mihail Vakulovski
pentru mine și pentru generațiile noastre

eram tineri ca brazii tăiați de crăciun, dar pe noi încă
nu ne vizita
moartea cu coasa ei strălucitoare, eram tineri și
juram numai pe kafka,
dostoievski și nietzsche – doar cîteodată pe camus,
filosof
pentru clasele terminale, dar minunat scriitor, iar cu
jean sol partre
izbeam de toți pereții, nu și cu greața pe care o
atribuiam altcuiva,
vodca curgea în rîuri, poate chiar fluvii, cu etichete
roșii stolichnaya,
cu etichete negre krepkaia și cu paiul tare în sticlă
zubrowka,
numai cei delicați o însîngerau și o porecleau bloody
merry,
cum văzuseră ei privind pe furiș, de după perdele, în
puținele
baruri adevărate ce răsăriseră la mica liberalizare, la
nep-ul ceaușin…
și nu ne păsa care și ce eram, chiar dacă ne mai
strigam
fără pic de ură, fără senzația stigmatizării, în toate
felurile…
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și cînd adolică m-a lovit la gioale, la fotbal, și-am
strigat
jidane și bunica, în conferință cu tanti rozica la
geamul
casei noastre, fiecare cu cărțile ei de înțelepciune,
m-a chemat
și mi-a spus: băiete, isus hristos a fost și el jidan, și
de atunci
lucrul acesta a rămas în capul meu cu limpezimea
cristalului…
eram tineri și ne ardeam vocile în lungi polemici,
cu glasuri urcînd
cîteva octave despre rolling sau beatles, despre
dylan sau cohen –
și nu, niciodată nu existau certuri pe seama lui
jimi, urcat de noi toți
în vîrful panteonului, ca un zeu rar și retras
timpuriu
din lumea de-aici,
lăsîndu-ne doar rugăciunile și sfîșietoarea furtună
a chitarelor rupte…
și doar morrison și janis se mai bucurau de acest
tratament
și n-am schimbat vreodată imnul, însoțind vocea
magului
cu vocile noastre răgușite de tutun și băutură,
cîntam în transă
i can` t get no… satisfaction, care în chip
neverosimil ne provoca
un optimism absurd și transforma toate
înfrîngerile în victorii.
momentul acela magic cînd fraternitatea muzicii a
învins
iluzoriu toate celelalte frății, vecinătatea,
tribalismul…
și cînd vodca, mai ales vodca, deși nu eram chiar
sectari,
își făcea ca lumea efectul izbucneam în hohote și
cu obrajii plini
de lacrimi ne prăbușeam în prima pizdă aflată la
îndemînă sau
în încercări isterice de a ispiti moartea într-un fel
sau altul și scăpam
mereu, pentru că numai amatorii mor,
profesioniștii niciodată,
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cusuți cu catgut, goliți și spălați pe dinăuntru, cu
injecții de calciu
și vitamine mereu sînt întorși din drum, să mai
încerce o dată
și încă o dată, pentru că oricum nu vor reuși, nu
reușeam…
și asta deosebit de prietenul ștefan, geniu
matematic, dar amator
care a vrut doar să simuleze agățînd cureaua de
cuierul de haine
și l-am condus toată școala pe drumul din urmă,
de la cimitir plecînd
la examenul de bacalaureat, proba de limba și
literatura română…
și nu prea știam deosebirea dintre dragoste și sex,
dar o respectam
vetust pe cea dintre bărbat și femeie, înghesuiți în
paturi înguste
de cămin, în beciul kilometric al casei mele
demolate la cutremur
sau pe acoperișul vechiului bloc, ascunși după
burlanele de cărămidă
de ferestrele blocurilor mai înalte din jur, atunci,
aici despre l
este vorba, pe care o porecleam tamango, deși era
bine întrupată –
și desigur făceam dragoste sau sex și detestam
războiul
și pe insignele noastre strălucitoare, nu doar în
sufletele răvășite
de fiecare știre despre atrocitățile din vietnam,
despre copiii uciși
de foamete din biafra pînă la capătul lumii, acest
crez era neclintit…
și unii îl aveau pe piept pe che guevara, alții pe
hendrix sau morrison,
numai eu l-am purtat ca prostul vreme de un
trimestru pe mao
pe fond purpuriu și mica biblie roșie în buzunarul
interior
dar mi-a trecut grație unui student de la fizică,
care asista la ore
și care m-a lămurit în puține cuvinte – nu poți
detesta lumea
în care ai nimerit fără voia ta și să faci pasiuni
pentru una

chiar mai criminală, dacă așa ceva era posibil… și
l-am dat jos
pe mao fără mari ceremonii și am aruncat mica
biblie roșie
și am urcat pe pieptul meu încă slăbănog, după
cum se cuvenea,
crezul hippie scris pe o frumoasă insignă argintie și abia
așteptam cu toții vacanța de vară, să ne crească părul
și să punem în acord măcar cîteva luni fondul și forma,
pe vremea aceea le mai separam, abia mai tîrziu
aveam să știu
că ele sînt intim răsucite ca în celebra bandă a lui
moebius,
fără interior și exterior, fără putință de a le separa…
eram tineri ca niște brazi tăiați de crăciun și i-am urît
din toată puterea noastră pe khmerii roșii care le furau
oamenilor nu doar viața, ci și numele lăsate
moștenire
de bătrînii lor, generație după generație, fiu după tată…
eram tineri și uram și iubeam năprasnic, feroce,
eram tineri și cînd americanii au aselenizat, cuvînt
atunci
inventat și sînt bucuros că am asistat la nașterea sa,
ai mei au scos televizorul grigorescu, montat la noi
din piese sută la sută japoneze, în fața casei, cea
care avea
să piară la cutremur, și toți vecinii și-au adus
scaunele,
sticlele cu vin și cu bere, iar pentru noi, copiii, cele
mai multe
sticle de suc de 80 de bani pe care le-am văzut
vreodată –
a durat mult aselenizarea și au apărut de peste tot
farfurii
cu friptură, telemea de oaie, roșii și tot ce se găsea
prin casele noastre de mîncat și m-am gîndit
atunci,
poate mă gîndesc abia acum, că se petrecea nunta
dintre pămînt și lună, despre care aveam să citesc
mai tîrziu
în multele, mult prea multele mitologii ale lumii…
* fragment din Liviu Antonesei 5 balade rock,
editura VINEA, 2018.
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magic sud-american. Este şi un roman distopic, sociopolitico-militar, dar şi unul istoric, cu inserţii de
fantasy.”. Proza lui Radu Aldulescu „Istoria eroilor

unui ţinut plin de verdeaţă şi răcoare” (1998) descrie
Revoluţia de la Timişoara ca „o goană continuă a per-

sonajelor romanului, o zburătăcire cvasi-marqueziană
şi o evadare din infern.”. „Drumul spre piatră” (2002)
al lui Dan Stanca este un roman „apocaliptic şi antiglobalist, despre condiţia intelectualului care nu se
adaptează niciunei societăţi, cu inserturi, semnificaţii şi
simboluri religioase şi ezoterice...”. „«Drumul spre
piatră continuă în cer». Semnificaţiile sunt multiple şi
în primul rând creştine sau inspirate din scrierile de
acest tip, mai ales din Noul Testament... ”. Romanul
O altă formă de revoluţie
„Orbi în tranziţie” (2003) „este o carte specifică pentru
(fragment)
proza lui Stelian Ţurlea, un soi de naraţiune(continuare din numărul 4 (21) 2018)
confesiune, făcută cu mijloace literare economicoase (se
poate vorbi de un «grad zero al scriiturii», foarte
aproape de stilul jurnalistic), plină de consideraţii
În opinia naratorului, „românii au devenit o istorice, sociale şi morale.”. Ultimul roman (dinainte de
«naţie fără idealuri», iar adevăraţii noştri eroi nu sunt a deceda) al lui Ioan Lăcustă, „Replace all”
recunoscuţi, iar cei care «ne îmbracă» în 1989-1990 (Colcăiala) (2009), prezintă „Revoluţia de la
vor conduce România de mâine, «dacă nu cumva au Judeţeană” „într-un stil picaresc, hispanic, cu accente
pus mâna pe ea»”. Cu un prolog scatologic, cu multe gogoliene”. Romanul este distopic şi parabolic

FLORIN ȘINDRILARU

pagini dedicate scatologiei, coproculturii, mizeriei de totodată. Un protagonist al prozei, uzând de marea
tip uman, romanul se încheie „într-o notă apocalip- maşinărie numită Windows, argumentează faptul că,
tic-scatologică, de sfârşit de lume, dar şi de început de în fond, marele adevăr, pe care toţi îl dorim şi visăm,
alta nouă...” Iar concluzia asupra „feeriei scatologice” nu e decât „o şmecherie”: „Ripleiso îi zice. Adică, dacă
este din nou memorabilă: „numai dacă românii îşi vrei, schimbi totul dintr-o mutare. Scrii, de pildă,
vor învinge existenţa lor de până acum, mai mult dominată de eşecuri pe multe planuri, decât de victorii,
prin purificare, regenerare şi mântuire, prin iubirea de
Dumnezeu, vor ajunge la Revelaţie.”. Iar de la Revela-

ţie până la Revoluţie, aşa cum ar trebui să fie ea, în
accepţiunea şi viziunea lui Iulian Cătălui, drumul va
fi şi mai lung.
Romanul lui Petru Cimpoeşu „Christina
Domestica şi Vânătorii de suflete” (2006), numit de
Iulian Cătălui „Revoluţia icechim-urilor”, este „un
melanj de roman-parabolă, o alegorie amuzantă, un
roman poliţist sau thriller american, roman SF în
stilul lui Philip K. Dick sau cyber-space-ul lui William
Gibson, să spunem, dar şi unul conspiraţionist postmodern, în maniera lui Pynchon, roman de tip ficţiune speculativă, condimentat cu satiră swiftiano-orwelliană şi fabulatoriu cantemirian, plus realism
86

cizmar, p-ormă dai ripleiso şi... faci secretar general al
partidului (...) Asta am înţeles, dom’ Pancras. La istorie
e cu ripleiso. A scris unul comunism, nu? bine. Ţine cât
ţine. Se plictiseşte lumea şi vine altul şi face ripleiso. A
dat-o pe revoluţie. Vine alţii şi face şi ei ripleiso şi o
întoarce pe capitalism. V-aţi prins?»”. Celălat titlu al
romanului, Colcăiala, „trimite la ceea ce s-a întâmplat
în zilele revoluţiei din 1989, când mulţi oameni, şi în
special cei compromişi în timpul regimului comunist,
dispăruseră vremelnic într-o colcăială, viermuială de
oameni şi evenimente şi întâmplări care se succedau
ameţitor, revenind apoi în prim plan sau în plan
secund, aproape complet schimbaţi, pentru a se adapta
noilor vremuri postdecembriste şi postcomuniste.”
Naratorul este „un satiric cu înclinaţie şi multe apăsări
spre caricatură, romanul fiind aproape în întregime
unul de tip grotesc”. Revoluţia, oricare ar fi ea, este vă-
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zută „în mod negativ”. Cât despre concluzia romanu- re, la Cotroceni, deşi la începutul anului 1990 oame-nii
lui, aceasta este că „şi în privinţa revoluţiei, Istoria are simpli încă mai venerau «jertfele pe altarul revo-luţiei».
o singură deviză, aplicabilă şi în cadrul altor evenimente, în «jocul parşiv» cu oamenii, cu umanitatea,
rămâne doar acea obsedantă mutare Replace all.”

Iraţionalul se pare că s-a impus întotdeauna, cu o uşurinţă formidabilă în faţa raţionalului şi a argumentelor
logice, dar de unde atâta logică la un popor care «face
naveta între ţuică şi isterie», este o altă întrebare, constatare a autorului.”. Romanului lui Augustin Buzura

Socotit de Iulian Cătălui drept printre cele mai
interesante şi consistente romane despre revoluţie,
cartea scriitorului-matematician româno-american criticul literar îi rezervă un spaţiu de prezentare
Bogdan Suceavă „Noaptea când cineva a murit generos, ca şi concluziilor ce derivă/ rezultă din parpentru tine” (2010) „este un fel de jurnal de campanie curgerea lui: „... că Revoluţia română din decembrie
în care eul narator înregistrează precis, matematic, dar
şi jurnalistic întâmplările ce dau greutate şi adâncime
câtorva ore sau nopţii menţionate dintre 25 şi 26
decembrie 1989”. Despre „Mutilare” (2010), cealaltă

1989 a fost, în opinia lui Augustin Buzura, o mascaradă, o simplă înlocuire a «eşalonului întâi» cu «eşalonul al doilea»; că profitorii mai mici ai regimului comunist au devenit marii profitori ai revoluţiei şi postproză a lui Dan Stanca pe care o are în atenţie cer- revoluţiei; că la adăpostul textelor şi ideilor generoase
cetătorul, acesta conchide: „este un roman în care, în despre democraţie, reformă, capitalism, economie de
esenţă, este analizat destinul omului contemporan sau piaţă, neimplicarea statului ori stat minimal, dreptate,
«recent» alienat (...), un hombre dezrădăcinat, într-o justiţie etc., după 1989 s-a instalat «marele jaf naţiolume în care nu mai există ceva sfânt, sacru, divin, o nal», apoi dictatura banului, sau o societate plutolume lipsită de idealuri, idealisme şi repere adevărate.”. cratică ori mamouniană, tirania paralelor fiind la fel
Iar romanul lui Gheorghe Crăciun „Femei albastre” de periculoasă şi perversă ca şi cea politică, a comunis(2013), deşi neterminat, „are toate atributele prozei mului, în cazul României şi fostelor ţări socialiste din
lui”, şi este scris „în manieră confesivă, în baza unor Europa Centrală şi de Est, sau dictatura militară din
rememorări comentate şi prin circumscriere de expe- ţările latino-americane, şi că cine are curajul să protesrienţe directe.”.
teze, pe faţă, acum, este imediat marginalizat, ameninStructurate după o formulă folosită în general în ţat şi chiar omorât de reprezentanţi noii puteri, ori
prezentarea tuturor romanelor, comentariile, anali- calomniat şi desfiinţat de presă, sau terorizat mai rău
zele şi aprecierile criticului Iulian Cătălui sunt per- decât în vremea comunismului. Concluzia concluziei
manent asociate/ împletite cu cele ale cercetătorului, romanului lui Augustin Buzura este că revoluţiile îşi
documentaristului, şi au în vedere de obicei opţiu- devoră fiii, lucru care s-a mai spus de multe ori, şi că în
nile, „viziunea”5, „conceptul-tipar”, s-ar putea spune, picioare cad, întotdeauna, nu numai pisicile, ci mai
în perimetrul căruia autorii îşi circumscriu prozele. ales bestiile, şi că nebunii, adică cei care îşi urmăresc
Iar peste acesta, cercetătorul-critic aşază propriul său anumite idealuri, de puritate, adevăr, frumuseţe, drepconcept-tipar. Din această suprapunere rezultă un tate ş.a. sunt mereu sacrificaţi, ca nişte ţapi ispăşitori de
caleidoscop ale cărui părţi constitutive contribuie, către, ceea ce Mircea Eliade numea, «teroarea Istoriei»”.

mai mult sau mai puţin, la închegarea unei imagini
acceptabile, sau mai curând acceptate, pentru/ de
către cititor, vizând în ultimă instanţă adevărul
despre evenimentele din Decembrie 1989. Cercetătorul trasează cu dexteritate un drum ascendent6 –
care poate fi şi al nostru – prin labirintul punctelor de
vedere exprimate sau subînţelese, şi lasă concluziile
în seama cititorului. Despre Dan Stanca, analizând
proza acestuia apărută în 1996, Iulian Cătălui notează: „autorul-narator se întreabă dacă nu cumva
gloanţele teroriştilor l-au adus pe Ion Iliescu la pute-

În prezentarea prozei lui Doru Munteanu („Viaţa de la fereastră”, 2003), în loc de concluzii, cum
proceda în mod obişnuit Iulian Cătălui, acesta afirmă:

„Autorul subliniază că, în 1989, a fost poate pentru
prima oară când românii au avut sentimentul clar că
fac istorie, că aceasta «se contabilizează sub ochii lor şi
din faptele lor», că «buricul lumii» a fost la Bucureşti şi
că ei «au smintit de cap omenirea cu prima revoluţie
transmisă în direct la televiziune, şi chiar condusă,
pilotată de acolo».” Acum „chiar şi războaiele nu se mai
câştigă cu mitraliera şi cu tancurile, ci cu informaţii,
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ştirea fiind «cel mai tare cartuş»”. Concluziile pe care

rămăşiţele căruia doar puritatea copilului sau pruncu-

autorul le trage după parcurgerea romanului lui Radu lui Iisus Hristos, mai poate renaşte.”.
Aldulescu „Proorocii Ierusalimului” (2004) îmbracă
Cartea ultimă pe care Iulian Cătălui o are în
o ironie amară. Minerii au brutalizat „mulţi intelec- vedere în studiul său, romanul lui Adrian Buz „1989”
tuali şi tineri, numeroşi profesori au fost agresaţi şi (2014), este un „roman frescă, în stil american” care
bătuţi”, în «cea mai sângeroasă, cea mai brutală ca stil „încearcă să recompună viaţa cotidiană din ultimul an
şi anvergură dintre toate acţiunile minerilor». În al comunismului prin experienţa personală de răcan.”.
schimb, Ion Iliescu le mulţumeşte pentru acţiunea lor Un roman care poate fi considerat despre non-revovitejească prin care „au salvat democraţia din Româ- luţie sau despre adevărata revoluţie ce stă să înceapă.
nia”. Ironizând sloganurile feseniste, Iulian Cătălui Eroul prozei nu participă la evenimente. E în spital,
conchide că „minerii chemaţi să apere democraţia „fiind lovit de un camion pe când se afla într-o căruţă”.
originală, făcuseră curăţenie, instauraseră ordinea şi Trama epică are valoare de simbol!! Personajul „este
disciplina prin locurile pe unde trecuseră vandalii,
nespălaţii, drogaţii «legionarii» şi vânduţii din Piaţa
Universităţii...”.7

un fel de antierou, deşi el se autocaracterizează, poate
ironic, «un erou cu pieptul de oţel»...”. Istoria se rescrie,
deci, „de pe margine”. Ideea centrală a operei ar fi că
La fel de amară şi crudă e concluzia privind „toţi participanţii la un mare eveniment istoric, cum a
evenimentele din decembrie 1989 ce rezultă din proza fost «momentul 1989», imediat furat, confiscat, deturlui Petru Cimpoeşu „Christina Domestica şi Vânăto- nat, trădat, au ales să stea deoparte, să fie în afara Istorii de suflete” (2006). Finalul romanului sugerează, riei”, că „noi toţi «ducem în spinare povara enormă a
probabil realist şi eventual vizionar, că „revoluţia a fost acestei clipe însorite şi cărăm în spate viitorul», sau mai
controlată şi dirijată de Securitate, la conducerea Ro- degrabă clipa ne duce pe noi, iar trecutul, prezentul şi
mâniei au venit cei care erau deja la putere, dar din viitorul s-ar contopi într-o secundă eternă.”
alte eşaloane ale ei, pe viitor, oamenii vor fi determinaţi
să aleagă pe cei mai tâmpiţi dintre ei ca să-i conducă,
Romanele asupra cărora s-a oprit Iulian Cătălui
copiii vor fi învăţaţi de mici să mintă, să fure şi să facă marchează ele însele, ca şi prin ordinea apariţiei lor,
rău, justiţia îi va condamna pe nevinovaţi şi îi va achi- drumul către un „adevăr” ce va fi totdeauna relativ şi
ta pe criminali, oamenii competenţi vor fi ţinuţi deo- aureolat de o marjă deloc neglijabilă de subiectivism.
parte, ori lăsaţi să moară de foame, iar cei cinstiţi, dacă Ideea centrală a studiului, conform căreia evenimenvor mai exista, vor înnebuni de bunăvoie, şi în acest fel, tele din decembrie nu au constituit o revoluţie, se
«România va deveni invizibilă şi va dispărea de pe dezvoltă subiacent în scrierea lui Iulian Cătălui pe
hartă, la fel ca insula Roland».”. Mircea Cărtărescu, în măsura pătrunderii în miezul problemei, în comen-

„Orbitor. Aripa dreaptă” (2007), ipostaziază Revoluţia
într-o femeie gigantică, siluită sarcastic şi batjocoritor
de cei ce au triumfat de pe urma ei. Concluziile criticului literar: „ ... rămân semnificative secvenţele des-

tarea prozelor în care aceste evenimente sunt prezentate. Ele, prozele, construiesc treptat certitudinea unei
aşa-zise „revoluţii confiscate”, decolorate cu trecerea
timpului în „lovitură de stat”. Convingerea lui Iulian
pre cei 13 Ceauşescu, avatari ai demonului, ai diavolu- Cătălui privind esenţa actului revoluţionar se cere
lui, ai satanicului ce devine tot mai oripilant, odată cu amintită din nou: „Orice revoluţie, mai mult sau mai
trecerea timpului, despre «noaptea limbilor lungi», ca
să nu spunem «noaptea cuţitelor lungi», parabolă
grotescă a falangei, a cohortei de limbuţi şi lingăi
ordinari, despre învierea statuilor sau despre Revoluţia
din decembrie 1989 în versiunea ei participativă. Finalul romanului poate trimite la extincţia lumii, la modul
simbolic, sau a unei lumi, cea comunistă, la modul real,
şi distrugerea cosmică a Casei Poporului, ca un centru
semnificativ-simbolic al comunismului românesc, din
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puţin violentă, sângeroasă şi radicală, trebuie să fie sau
ar trebui să reprezinte o revoluţie ca năzuinţă şi
evoluţie spirituală, (subl. aut.) culturală, filosofică,
intelectuală, religioasă şi morală, şi după aceea una de
tip politic, social, economic”. Acesta este, de fapt,

punctul de plecare, conceptul iniţial pe care îl are în
vedere autorul în elaborarea studiului său. Propunându-şi o cercetare a temei pe care s-o întreprindă cu
atributele dintotdeauna ale cercetării, adică documen-
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tare, analiză obiectivă, principii clare şi cât de cât
acceptate de cercetători şi cititori deopotrivă, etalare
limpede şi neutră a conceptelor etc., autorul rămâne
totuşi fidel, în ciuda tuturor aparenţelor, conceptului
iniţial pe care-l slujeşte. Revoluţia trebuie să se
producă mai întâi în conştiinţă. Dacă nu se produce
în conştiinţă, actul, presupus evolutiv, se poate numi
oricum, dar altfel. Or, semnificaţiile acestea, superioare, se întâlnesc exprimate foarte rar în tot excursul informativ al cercetării. Sunt detectabile în
romanul postum şi neterminat al lui Gheorghe
Crăciun, „Femei albastre” (2013). „Poate cea mai

importantă analiză şi impresie despre Revoluţia
română din 1989 este cea a mentalităţilor (subl.ns. ),
de fapt autorul a subliniat lipsa de schimbare, de
reformă, nu mai vorbim de lipsa unei revoluţii în
gândirea şi comportamentul românilor. (subl.ns.)
Astfel, în România mea, cum spune protagonistulpovestitor sau narator, oamenii continuau să scuipe la
fel ca şi înainte (de 1989, n.n. ) pe unde se nimerea,
mergeau la fel ca şi înainte pe asfaltul degradat al
trotuarelor, «înjurau la fel», totodată, îşi spălau rufele şi
le întindeau pe balcon, în «aerul de silicon al cartierului», ca în filmele neorealiste italiene.” – consem-

nează cercetătorul. Se întâlnesc în proza lui Dan
Stanca „Drumul spre piatră” (2002), a cărei semnificaţie ultimă e formulată de criticul literar astfel: „În
fond, chiar şi revoluţia din 1989 este văzută de autor ca
o aspiraţie către renaştere morală şi spirituală, ca o
purificare şi ca o mântuire a întregului popor român,
aspiraţie utopică şi care n-a mai avut loc.”

PETRE NICANDRU
ramura
s-a rupt o ramură
frunzele se albesc când
singurătatea strălucește înlăuntru tău
nu mai plecăm niciodată
să vedem sfârșitul lumii
materia a devenit liniște
aștept să petrec la capătul Învierii

cordonul singurătății
încinsă cu cordonul singurătății
lumea e în adormire

Şi ne întoarcem la unul din motto-urile alese de Iulian
Cătălui pentru prefaţarea studiului său, cel preluat din
Adam Michnik: „Aşadar, continuăm revoluţia sau
zicem că războiul s-a terminat?”

cu privirea spre centru
alungi pustiul din seara de azi și de mâine
timpul s-a contractat până la punctul zero
iar gravitația și-a uitat menirea

5.) Prozele, acestea şi altele toate care au atingere cu evenimentele
din Decembrie 1989, sunt în fapt un cumul de viziuni personale
asupra lor. Romanul, proza, literatura etc. presupun şi înseamnă în
ultimă instanţă ficţiune. Adevărul, ca de obicei, cât se poate afla, este
rezul-tanta unei sume de „adevăruri” parţiale, mai mici, toate
înglobate şi supoziţionate de „viziuni”.
6.) Asupra viziunii auctoriale vom reveni şi în final.
7.) Criticul Iulian Cătălui admitea: „Ca şi alţi scriitori români şi
publicişti străini, că în 1989, în România n-a fost niciun fel de revoluţie, idee cu care nu putem fi de acord, sau că a fost o «Revoluţie
Furată»”.

focul cuprinde celula
se aude respirația accelerată a gardianului
care se predă
nu fuge nimeni peste linia roșie
ceata îngerilor sporește
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îmbrățișezi lumea
revenită în singurătatea inițială
și te doare golul desenat pe trupul ei
pe locul unde-i era inima
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Fumul de lumină albastră
Tăcerile fosilizate
ocupau mai toate încăperile neguroase
ale nevroticului
cu paloare bolnăvicioasă.
Voia să intre ca amiba
într-o stare de dormitare,
să refuze călătoria
către odioasa descompunere totală -

OANCEA MIHAELA

încăpățânat, un fum de lumină albastră
a tot scânteiat printre umbre și penumbre
profilate crepuscular.

Instantanee
Scoici sfărâmate, o plută murdară de alge
și-un flash cu lățimea a două tălpi desculțe.
Bucuria pruncilor ce primesc bomboane
în Ajunul Crăciunului.
Autentica tristețe a clovnilor.

Pantere

Semiintunericul și răcoarea unei camere
în care agonizează cineva –

Își cercetează aproape tomografic
limbuția tăcerilor,
prudențele autoimpuse,
acele ,,ce ar fi fost dacă?” ori
spaimele plane și volumetrice păsări îndoliate ce se holbează
agățate de pliurile creierului.

instantanee stocate
în memoria celulelor tale,
cât să înțelegi
că între aici și dincolo
e doar o diferență
de frecvență.

Treptat, se deprinde
a trăi cu propriile pantere
care, cel puțin, nu-și mai ascund
ghearele.

De-a baba-oarba
În acorduri de muzică peruană,
privești spre cea care șterge
tot ce știi ori speri.
Jumătate femeie, jumătate pasăre,
se joacă cu tine
de-a baba-oarba.
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Eliberat de trecut, azi,
a deschis ușa dinspre crângul de zmeură,
pentru a întâmpina o bătrână
cu ouă roșii,
în straița de lână.
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Kannst du sehend, zufrieden durch deine Jahre
gehen
Weißt du, warum dankbare Erinnerung dich belohnt
Herbstzeit vor der Tür - welch wundervolle
Farbenmagie
Gemälde voller Wunder - von Himmel, Natur,
Leben, Schicksal uns geschenkt
Ziehe Bilanz deines Lebens. Vergiss das nie
Damit du weißt, wohin dein Herz dich im Winter
deines Lebens lenkt…

ELISABETH ANTON
Wenn es Herbst in meiner Heimat Hatzfeld
Wenn die Blätter, aufdie Erde, sich zur Ruh gelegt
In einem bunten Farbenteppichmeer
Als ob die Natur all ihre Farben zusammengefegt
Bis das Blätterkleid der Baumkronen farbenleer
Der Wind bringt Kühle für die Abendzeit
Vergessene Blätter tanzen hilflos über Garten,
Wiesen, Feld
Welch spürbar, sichtbarer Augenblick der
Vergänglichkeit
Nachdem er sie reichlich beschenkt, unsere Welt
Tautropfen an den Grashalmen, in funkelndem
Kristallin
Wenn Nebelschleier über der Erde hängen
Wenn es Herbstzeit, schau mal richtig hin
Wie sie waren, deiner Jahre Stunden - in tiefen
oder hohen Klängen
Wenn der Herbst seine Macht zeigt
Ist es Zeit, Erinnerungen zu sortieren
Nachzudenken, was du nie gewollt, wovor du
dich verneigt
Was die Erinnerungen deiner Jahre für dich
komponieren

Hoffen, nicht aufgeben
Wie schwer auch dein Los
Trage es mit Würde und Stolz
Vergrabe dich nicht in die Fänge der Einsamkeit
Verzweifle nicht an den endlosen Sorgen
Lebe, atme, hoffe
Dass, irgendwann, auch dein Weg voller Licht
Auch mit Sorgen
Auch mit Pflichten
Auch im silbernen Schimmern deiner Tränen…

Manchmal kommt man im Leben zu spät
Manchmal, manchmal kommt man im Leben
zu spät -ob schuldig, ob unschuldig.
Der Zeitpunkt verschlungen
vom Schritt der Vergänglickheit.

Wenn, die letzten Herbstspuren in meiner
Heimat zu sehen
War es glasklar, dass überall Vergänglickeit thront

Den Augenblick versäumt, weil Steine den Weg
versperrt,
weil Schicksale das Ziel nicht freigegeben.
Dann, dann bleibt nur noch die Erkenntnis:
Manchmal,manchmalkommtmanimLebenzuspät…
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In den 30-er Jahren veröffentlichte Veronica
Porumbacu ( eigentlich Schwefelberg: (1921-1977) u.
a. folgende Verse:
„O, Europa, te simt în mine
Te simt vibrând adânc.“
Europa, ich fühle dich in mir
vibrierend…
Dazu Pastorel – wohl unter die Gürtellinie geratend:
A doua zi Pastorel:
„Mult stimată Veronica,
Eu credeam c-o ai mai mică!
Dar mărturisirea-ți clară
Din ‚Gazeta literară‘
Dovedește elocvent
Că în ... chestia matale...
De-adâncimi fenomenale
Intră-ntregul continent!“

HANS DAMA
DIE SOZIAL- UND GESELLSCHAFTSKRITIK
IN DEN EPIGRAMMEN PASTOREL
(continuare din numărul 4 (21) 2018)

Den Stern als Symbol der neuen kommunistischen
Gesellschaftsordnung bezeichnet Pastorel pejorativ
als Blödsinn:
Steaua
Câte stele sunt pe cer
Toate pân' la ziua pier.
Numai una, ca o proastă,
Șade pe uzina noastră...
Der Stern
Viele Stern am Himmel stehn
Alle morgens untergehn.
Einer nur, vermutlich blöde
Zieret unser Werk, so öde.
Dass vor allem regimetreue und nicht die Spitzenfachleute in hohe Ämter rumänischer Ministerien,
Universitäten und in jene der Akademie der Wissenschaften gehievt werden, war kein Geheimnis, doch
wer seinen diesbezüglichen Unmut öffentlich zu äußern gewagt hatte, dem wurden 20 Jahre Zuchthaus
aufgebrummt:
Cine-i mare, da din mâna si-are 4 la româna?
Cine-i la academie si-are 4 la chimie?
Cine-n tara este tare si-are 4 la purtare?
Toate trei de le ghicesti, 20 de ani primesti.
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„Sehr geehrte Veronica,
ich war der Meinung, du hättest
sie etwas kleiner, doch dein
Bekenntnis in der ‚Gazeta
Literara‘ lässt in deinem Falle
aufeinen phänomenalen
kontinentalen Tiefgang
Nicht gerade lobenswert sind für Pastorel die offiziellen Einrichtungen des kommunistischen Regimes
wie z. B. der Schriftstellerverband, in dessen Restaurant die wahren und vermeintlichen Künstler sich
von morgens bis abends volllaufen lassen, doch nicht
alle sind dem Alkohol verfallen: Ein Teil der Zecher
zählte wohl zu den Spitzeln (turnatori), denen die
alkoholisierten Schriftstellerkollegen auszuhorchen in
den gegebenen Situationen wohl ein leichtes war.
La restaurantul uniunii scriitorilor
Beau baieții, harnici,
De cu seara-n zori,
Unii sunt paharnici,
Alții turnători.
In Anspielung an Mihail Sadoveanus Roman „Venea
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o moara pe Siret”:
Man dürfte wissen, dass in Rumänien die AnVenea o moara pe Siret
spielung auf die dicken Wangen die UnverLeganându-se pe-o coastă,
schämtheit eines Menschen gemeint ist.
Și-n ea un autor șiret
Am Tage nach Stalins Tod notiert Pastorel:
Măcina faină proastă!
Mihail Sadoveanu (1880-1961) ließ sich als eliÎl plâng pe Stalin și vă jur
tärer Prosaist vom kommunistischen Regime verC-am să vă spun secretul:
einnahmen und verfasste seinen Roman „Mitrea
Mă tem că vom pupa în cur
Cocor“ (1949) im Stile des „neuen“ realistischen
De-acum tot Comitetul!
Sozialismus. In Anspielung an diesen Roman Mihail Sadoveanus meinte Pastorel wohl sarkastisch,
Ich beweine Stalins Tode und ich schwör,
dass der Verfasser – zurückgreifend auf dessen Roden Grund euch zu bringen zu Gehör:
man „Venea o moara pe Siret” – wohl Mehl von
wir kriechen von nun an, o weh,
schlechter Qualität gemahlen („măcina făină
in den Arsch dem gesamten Komitee.
proastă”) hätte.
Während seines Vortrags mit dem Titel „Das
Americanilor
lebendige Licht aus dem Osten“ im Bukarester
Daca si de asta data
„Atheneum“ streut Sadoveanu den Sowjets Rosen
Se retrag din Orient,
und wendet das Gesicht symbolisch dem Osten zu.
Ma fac porumbelul pacii
Ein gefundenes Epigramm-Fressen für sein
Si ma cac pe occident!
(Sadoveanus) Patenkind Pastorel:
Nașu‘ sfătuit de-un rus
Den Amerikanern
Întoarse curu‘ la Apus
Wenn sie sich aus dem Staube
Și arată Apusului
Zurückziehen aus dem Orient,
Care-i fața rusului...
dann werde ich zur Friedenstaube
und scheiße auf den Okzident.
Von einem Russen wird geraten
dem Westen zu zeigen den
(.......)
Hintern des Paten;
der zeigt, westwärts gericht(et)’,
Auch ein weiteres Epigramm nimmt Bezug auf die
des Russen wahres Gesicht.
Trunksucht des Poeten:
Sadoveanu, für seinen an schottische Sparsamkeit grenzenden Geiz allgemein bekannt, schuldete
Aici zace Păstorel,
Pastorel einen Geldbetrag: Nach monatelangem
Suflet bun și spirit fin,
vergeblichen Warten auf die Rückzahlung äußert
Când mai treceti pe la el,
Pastorel den Wunsch, nach unerwartetem Ableben
Nu-l treziți, că cere vin!
Sadoveanus – was wohl an der Zeit wäre –, möge
(Aurelian Păunescu)
dieser ihm (Pastorel) nicht die geborgte Summe
Geldes sondern bloß die Wangen hinterlassen,
Hierorts ruhet Pastorel,
damit sich Pastorel daraus (ledernes) Schuhzeug
Prima Kerl und seelenfein.
anfertigen lassen könne:
Wer vorbeigeht, weck ihn nicht,
sonst begehrt er wieder Wein
De-ar fi să mori (cam ar fi cazul)
Să nu-mi lași bani,
Să-mi lași obrazul
Das ganze Text in der Online-Ausgabe
Să-mi fac din el bocanci…
Textul integral în ediția online
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Aber das ist eine eigene Geschichte, die in diesen
Tagen sicher noch genauer zu erzählen sein wird,
zumal von einem, der lange in Waldmünchen gelebt hat, einer Stadt, die zu Trenck ein ganz besonderes Verhältnis hat. Jedenfalls geht mir diese Geschichte schon heute vor dem Einschlafen noch
durch den Kopf.

02. 10. 2018

BERNHARD SETZWEIN
Ein Brünner Monat
Anlaß des Writer-in-Residence-Aufenthaltes
im Oktober 2018 in Brünn

01. 10. 2018
Nach einer langen Anreise sehe ich heute von
Brünn nicht viel mehr als die freilich recht imposant in Szene und Licht gesetzte Festung Spielberg.
Sie ist der krönende Bildmittelpunkt in dem großen Panoramafenster, das fast die ganze Längsseite
der schönen Stipendiatswohnung einnimmt. Die
ist im obersten Stockwerk eines Gründerzeit-Mietshauses in der Veveři-Straße untergebracht, im Vordergrund, vor der Festung, ein Park mit herrlichen,
alten Bäumen und einer verwaisten Tischtennisplatte. Spielberg wacht über den Schlaf meiner ersten Nacht. Das nie grelle – auch bei der Straßenbeleuchtung nicht –, leicht kupfrige Anstrahlelicht
der Burg hat etwas Heimeliges und kann doch
nicht ganz vergessen machen, daß die Festung
einer der brutalsten "Völkerkerker" des Habsburger
Reiches war. Vor allem Kaiser Josef II. begann
damit, in den ausbruchssicheren Kasematten seine
politischen Gegner aus den immer schon separatistisch gesinnten Kronländern mehr oder minder
bei lebendigem Leibe verfaulen zu lassen. Auch
Franziskus Freiherr von der Trenck, dessen mumifizierte Leiche in der Gruft der Brünner Kapuziner
liegt, war dort oben ein gutes Jahr eingesperrt.
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Es ist Wahlkampfin Brünn. In fünfTagen wird
der städtische Senat gewählt. Jan Špilar kandiert
für die tschechische Christ-Demokratische Volkspartei, weil er ist nämlich nicht nur einer der bekanntesten Coiffeure – oder sollte ich besser schreiben Hairdresser – Tschechiens, sondern auch Diakon an der St. Michaelskirche am Dominikanerplatz. Zufällig komme ich an seiner WahlkampfPerformance vorbei, die weder Assoziationen an
seine KDU-ČSL-Mitgliedschaft nahelegt noch an
sein Diakonen-Dasein. Zu den ziemlich schrägen
Klängen einer Punk-Sängerin schneidet er in demonstrativer Gelassenheit einer jungen Dame die
Haare, was immer das auch über sein politisches
Programm aussagen mag (etwa "ich wasch Euch
allen den Kopf und scher Euch die Haare", was ja
auch mal ein Bewerbungsslogan wäre). Wenn man
nun noch hört, daß seine Kandidatur von der Piraten-Partei unterstützt wird, bekommt man langsam eine gewisse Ahnung davon, daß die politischen Verhältnisse in Tschechien vielleicht nicht
unbedingt mit unseren Maßstäben zu messen sind.
Oder gilt das nur für die besondere Atmosphäre Brünns, die mir auch jetzt, bei meinem vierten oder fünften Besuch in der Stadt, schon gleich
beim ersten Herumflanieren in den Straßen auffällt. Hier ist das Zusammenleben irgendwie bunt,
jung und frisch, von einer offensichtlich ziemlich
selbstverständlichen Toleranz geprägt. Man sieht
einen lachenden Benediktiner-Pater in seinem
schwarzen Habit, wie er sich mit einem Familienvater und dessen kleinen Sohn unterhält ebenso
wie den Punk und die feine Lady, die wieder einmal nicht weiß, wie sie ihren Hausfrauen-Panzer,
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sprich SUV, parkieren soll, sie tut es schließlich mitten im fließenden Verkehr in zweiter Reihe, und
niemand regt sich auf.
Ich freue mich, daß ich dieses besondere
Brünner Leben dieses Mal nicht nur zwei, drei
Tage, wie bei meinen bisherigen Aufenthalten, sondern einen ganzen Monat lang betrachten darf.
"Beobachten" schreibe ich bewußt nicht, weil das
soll es nicht sein. Will kein Beobachter, allenfalls
ein Betrachter und Beschauer sein.

03. 10. 2018
So wie auch Jan Skácel ein menschenliebender
Betrachter war, etwa in seinen kleinen, ungemein
feinen Feuilletons, die weniger bekannt sind als
seine Gedichte, aber nicht minder lesens- und
bewundernswert. Lange, bevor ich Brünn das erste
Mal betreten habe, habe ich es auf eine gewisse Art
schon gekannt. Weil ich Skácel gelesen habe. Jahrelang war ihm das Publizieren verboten gewesen,
heute ist er Ehrenbürger der Stadt. Seine Gedichtverse zieren nicht nur einen Brunnen drunten in
der Stadt, sondern sein Kopf steht nun auch oben
auf dem Hügel der Festung Spielberg, übrigens gar
nicht weit entfernt von dem Weinberg, den man
aus Anschauungsgründen wieder angelegt hat, um
auf die Historie des Weinanbaus am SpielbergHügel hinzuweisen. Das wird den Wein-Liebhaber
Skácel aber freuen!
Ihm mußte unbedingt mein erster längerer
Spaziergang gelten. Sehr schöner Platz, wo der
Künstler Jiři Sobotka sein Werk aufgestellt hat: ein
Kalksteinsockel, mit ein paar Dichterworten, darauf die Konstruktion aus Stahlrohren, die so geschickt verschweißt sind, daß sie die 3-D-Simulation von Skácels markantem Gesicht wiedergeben.
Der Kopf schaut auf die unter ihm liegende Stadt.
Wenn man hinter dem Schädel steht, kann man
durch die Stahlrohre hindurch ebenfalls auf die
Häuser schauen, quasi mit Skácels Blick. Raffiniert!

04. 10. 2018
Prof. Tomáš Kubíček lacht, als ich aufseine Fra-

ge hin, wie meine Anreise nach Brünn gewesen sei,
antworte, ich sei ja mit dem Autogekommen, unter
anderem deshalb, weil ich zum Schreiben um mich
herum immer meine Handbibliothek brauche. Und
die Kisten Bücher im Zug mitzunehmen, wäre wohl
schlecht möglich gewesen. Das mit der Handbibliothek
versteht er auf der einen Seite sehr gut, der Direktor der Mährischen Landesbibliothek (er ist einer
der Mitorganisatoren des Austauschprogramms).
Auf der andere Seite meint er, ob ich es mir nicht
hätte einfacher machen wollen, er habe hier, wenn
ich mich recht erinnere, so um die vier Millionen
Bücher. Das dürfte als Handbibliothek doch auch
reichen. Und ich könne hier auch jederzeit arbeiten. Sei ja nun schließlich ein registrierter Benützer
– mit Ausweis! – der Mährischen Landesbibliothek.
Alle seine Mitarbeiter stünden mir jederzeit zur
Verfügung. Im Lesesaal gebe es auch eigens eine
Abteilung nur mit deutschsprachigen Büchern.
Falls es in der Richtung irgendwelche Probleme gebe. Und dann schenkt er mir noch einen Text-Bildband zur "Moravská Zemská Knihovna", mit einem
schelmischen Lächeln und der Bemerkung, er hoffe, ich habe noch etwas Platz in meinem Auto.
Leider sei das Buch nur auf Tschechisch, aber er
gehe davon aus, daß alle fünf deutschen Stipendiaten nach ihrem Monat Aufenthalt bei ihm und in
der Stadt eh perfekt tschechisch könnten. Wir müssen beide lachen. Der Mann gefällt mir. Das ist
genau die Art von Humor, die ich liebe.
Was ich ihm nicht erzählt habe, daß meine im Auto mitgenommene Handbibliothek eine ganz ausgefallene ist. Fast nur Bücher über die Resl von Konnersreuth. Ich glaube kaum, daß er mir da hätte
aushelfen können. Obwohl: Irgendwie herrscht in
dieser Stadt schon auch ein – vielleicht von alters
herrührendes – klerikales Klima. Mit all den Klöstern und Kirchen. Es wird sich zeigen, ob das förderlich ist für mein Schreibvorhaben, das ich eigentlich mit hierher nach Brünn gebracht habe.
Auch aus der schlichten Notwendigkeit heraus,
daß es sich um eine Auftragsarbeit handelt, die
fertig werden muß. Es geht um das Stück über die
Resl von Konnersreuth. Und über den Stummfilm,
den Max Reinhardt über sie drehen wollte. Er hatte
bereits einen Drehbuchautor dafür – Hugo von
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Hofmannsthal – und eine Hauptdarstellerin auch:
Lillian Gish, Stummfilmstar aus Hollywood. Die
habe ich also alle mit im Gepäck dabei. Und denke,
denen würde es hier auch gefallen. Sehr sogar. Max
Reinhardt hat ja in jedem Ort sofort seine Kulissenhaftigkeit erkannt. Und da wäre er hier in
Brünn sicher auch fündig geworden.

05. 10. 2018
Bin gestern noch unter die Raubtiere geraten.
Die streifen nämlich hier auch durch die Stadt und
tun einem nicht den Gefallen stillzustehen wie die
Gruppe Jaguare vor einer Galerie nahe dem Šilingrovo Náměstí. Den, den ich meine, der konnte
Fersengeld geben, daß kein Hinterherkommen
mehr war. Er griff nach meinem Rucksack, der auf
dem Stuhl neben mir lag, während ich über mein
Essen gebeugt am Náměstí Svobody saß, und rannte die Koližná hinauf. Er hatte sogar noch Zeit, sich
umzudrehen, zu schauen, ob ich nachkomme und
zu grinsen. Denn selbstverständlich schaffte ich es
nicht, obwohl ich sofort aufgesprungen war. Das
sind die Situationen, wo man merkt, man ist keine
dreißig mehr. Und er, der junge Kerl, war sich seiner Sache mit einer unglaublichen Dreistigkeit
sicher, denn das Ganze spielte sich 50 Meter von
der Polizeistation am Platz ab, wahrscheinlich
aufgezeichnet von deren Überwachungskameras.
Das jedenfalls bestätigte der sehr junge Polizeibeamte. Ein junges Pärchen, das alles beobachtet
hatte, begleitet mich dorthin. Sie waren unheimlich nett und haben sich rührend um mich gekümmert. Er, der junge Mann des Pärchens, versuchte die ganze Zeit, mit seinem Smartphone mein
Tablet zu orten, das in dem Rucksack gewesen war
... leider erfolglos, ich hab in der Aufregung meine
Registrierungsdaten nicht richtig zusammengebracht. Der Polizist nahm in aller Ruhe ein Protokoll auf. Das Übliche halt. Namen, Adresse, Beruf
... ich antwortete "spisovatel", ein Fundstück aus
meinem armseligen Wortschatz. Es verursacht aber
immer wieder ein erstauntes Aufschauen. Es bedeutet nämlich "Schriftsteller". Das junge Pärchen
meinte gleich "nice to meet you. Are you famous?".
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Der Polizist wollte wissen, was im Rucksack war.
Das Tablet vor allem. Hätte ich sagen sollen, daß
darauf noch eine Menge unsterblicher und selbstverständlich unpublizierter Werke gespeichert
sind? Hätte das seinen Eifer womöglich befeuert?
Ob noch etwas drin war? Ein Buch. Was für ein
Buch? Ich schmunzelte und sagte, weil ich mir
sicher war, wieder einen Treffer zu landen: ein
Gedichtband von Ivan Blatný. Nicht die geringste
Reaktion bei den dreien. Ich sagte, das sei einer der
größten Lyriker Tschechiens und überdies hier in
Brünn geboren. Es wurde mit der freundlichsten
"Macht ja nichts"-Attitüde aufgenommen. Der
junge Mann des Pärchens fragte mich dann noch,
was ich so schreibe. Ich erzählte es ihm. Und daß
darunter ein Stück über Bohumil Hrabal sei, das
demnächst in Prag aufgeführt werde. Jetzt aber!
Wenigstens jetzt mußte doch etwas passieren.
Wieder dreifaches müdes Schulterzucken. Den
Namen Hrabal hätten sie noch nie gehört. Aber
dennoch: Es waren sehr, sehr nette junge Leute.
Kann man wirklich nichts sagen. Wir verabschiedeten uns herzlich. Auch vom Polizisten. Die
Chance, mein Tablet wiederzusehen, taxiere er ...
naja, er winkte ab.

06. 10. 2018
Erwin Aschenbrenner, der mir noch in der
Nacht gutes Info-Material zu Brünn schickt – er
hat mit seinen "BöhmenReisen" natürlich auch
bereits Brünn-Trips gemacht, wozu es jeweils ein
dickes Vorbereitungs-Lesebuch gab –, er also
meint, daß auch er finde, daß es schwierig werden
dürfte, ausgerechnet so etwas wie mein Resl-vonKonnersreuth-Stück in einer Stadt wie Brünn zu
schreiben, die doch als Metropole der Avantgarde
gelten kann. Stimmt! Und auch wieder nicht. Heute nämlich erlebe ich Brünn als das Epizentrum
der Nostalgie, als die Mutter aller Erinnerungsschlachten. Im sogenannten Denis Garden, einem
Park, von dem aus man einen wunderbaren Blick
auf den südlichen Teil der Stadt, aber auch die
Spielberg-Festung hat, findet heute ein spektakuläres ... ja, wie sagt man da? Veteranentreffen stimmt
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ja nicht, weil sie waren ja selber nicht mehr dabei.
Kostümfest? Jedenfalls ein Aufzug historischer
Uniformen statt, die alle aus der Zeit der napoleonischen Kriege stammen. Nicht weit von Brünn
fand ja die Schlacht von Austerlitz statt, sie wurde
2015 von ca. 2000 Laien nachgespielt, vielleicht
waren die ja auch mit dabei. Heute jedenfalls
lassen sie es wortwörtlich krachen, schießen mehrfach Salut und legen Kränze nieder am Obelisken
des Parks, auf dem Kaiser Franz I. namentlich
verewigt ist, gepriesen als der "Befreyer, Wiederhersteller, Vater des Vaterlandes". Damit ist gemeint, daß er die napoleonischen Kriege beendete,
eher am Verhandlungstisch als auf dem
Schlachtfeld, und das wird vor allem die Brünner
damals gefreut haben, man liest von fürchterlichen
Zuständen in der Stadt während der Austerlitzschlacht, als alle Verwundeten hierher gebracht
wurden.
Es ist ein eigenartiges Schauspiel, das Brünn für
den heutigen Mittag noch einmal in die alten
Habsburgerzeiten eintunkt. Alle erdenklichen
Kronländer – Mährer, Krawoten und Schlesier –
marschieren hier noch einmal mit ihren Abordnungen auf, "treu der Heimat" kann man auf
Standartenwimpeln lesen und dann zieht man los
durch die ganze Stadt, mit Blasmusik und Trommelwirbel. Am Freiheitsplatz kommt es zu einer
eigenartigen Überblendung. Dort findet nämlich
gerade das "Sweet-Dreams-Festival" statt, kleine
Verkaufsbuden, eine Bühne für Musiker, ein
übergebliebener Woodstock-Typ – ich glaube, hier
darf man schon noch von Veteranentreffen reden –
schrubbt gerade einen Bob-Dylan-Song auf der
Gitarre. Währenddessen marschiert der 1805erZug gerade die Rašínova herunter und es kommt
zu einem bemerkenswerten Akustik-Battle. Die
einen trommeln Marschrhythmen, der andere
spielt – was angesichts der vielen Soldatenuniformen passend erscheint – "Knocking on heavens
door".

07. 10. 2018

Verbrechens. Ist aber auch einer der pulsierenden
Plätze der Stadt: der Náměstí Svobody/Freiheitsplatz. Mit einem sehr schönen Brunnen, um den
herum Verszeilen aus einem Gedicht von Jan
Skácel in konzentrischen Metallringen liegen. Ich
setze mich wieder in dasselbe Café wie am Freitag,
der Kellner erkennt mich gleich. Er fragt, was bei
der Polizei herausgekommen sei. Wir kommen ins
Gespräch. Auch er wieder ausgesprochen freundlich und teilnehmend. Ich glaube ihm, wenn er
sagt, daß ihm das Ganze "bad feelings" mache.
Allen, denen ich die Geschichte erzählt habe, den
Leuten vom Organisationsteam, waren schockiert.
Einen solches Licht wollen sie nicht auf ihre Stadt
fallen sehen. Der Kellner, der ebenfalls alles beobachtet hat, sagt, er habe noch überlegt, ob er dem
Dieb hinterher sprinten solle, aber er hatte schon
einen zu großen Vorsprung. Und auch er beteuert
wieder: So etwas passiere hier normalerweise
nicht. Ich schaue mich um: Es liegen ungefähr ein
Dutzend Taschen und Rucksäcke neben ihren Besitzern auf den leeren Nachbarstühlen. Der nette
Kellner schaut mich an und meint, "you know, you
are old ...", und das sei wohl der Grund, warum der
Dieb mich ausgesucht habe. Naja, so hätte er es
jetzt auch nicht unbedingt sagen brauchen. Aber er
hat ja recht. In dieser Stadt kann man sich wirklich
schnell und leicht alt fühlen. Hier sind alle so jung.
Obwohl: in manchen Parkanlagen oder auch am
Krautmarkt hinter manchem der Gemüse-Verkaufsstände – auch im Supermarkt, in dem ich täglich einkaufe –, habe ich schon runzeligere
Gesichter gesehen. Und freilich gibt's auch unter
den vielen jungen, dynamisch Dahinstrebenden
welche, denen siehst du ihr Gestrandetsein an. Da
fällt mir wieder Jan Skácel ein, den ich wirklich nur
jedem ans Herz legen kann. Eines seiner Feuilletons heißt: "Kleine Rezension über die Suche nach
dem örtlichen Säufer". Es beginnt mit dem Satz: "
Es werden euch keine Bücher helfen, keine Zeitungen, das Fernsehen schon gar nicht, nichts zu machen, wenn ihr eine fremde Stadt kennenlernen,
begreifen und verstehen, wenn ihr sie

Ich kehre noch einmal zurück zum Ort des
ALTER N AN ŢE

Das ganze Text in der Online-Ausgabe
97

Tiparul executat la:
Druck und Bindung
DRUCKEREI LINDEMANN
STIFTSTRASSE 49
63075 OFFENBACH
B.R.DEUTSCHLAND

“Bunăstarea îți aduce prieteni, nenoro cirea îi încearcă.”
Sfântul Ambrozie

ISSN 21 97- 623 6

