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Noaptea lui Valéry
După o lungă plimbare
Prin ninsoarea uşoară
M-am întors în camera mea.
O cupă de cafea fierbinte
Mi-a încălzit mâinile.

MARIKO SUMIKURA
LOVE AS STRANGE EQUATION
Iubirea, o legătură neobişnuită
Chiar şi o simplă ecuaţie
Trebuie să aibă o soluţie.
Dacă existenţa este asumată
Ca fiind un număr fix,
Când timpul şi adâncul iubirii
Sunt asumate ca un coeficient,
Când partea stângă
Este închisă de o paranteză,
Împreună cu un vis trecător
Şi un conflict interior,
Când partea dreaptă
Nu poate fi închisă
În interiorul unei paranteze,
Împreună cu o dorinţă puternică
Şi o viaţă invariabilă,
Atunci de ce, ambele părţi
Sunt egale
În timp ce eu aştept,
Iubirea ca o legătură neobişnuită?

Timpul a trecut liniştit
Între un turist
Care a plecat în dimineaţa următoare
Şi o poetă din Kyoto.
Chiar şi aşa, un arhanghel
Şi un înger au ştiut
Cum se opreşte timpul,
Acolo sus, în ceruri.
Ei au luat o carte
Şi au început să citească în franceză
Poemele lui Valéry:
„Odelette Nocturne”
Se parle de toi,
Le drap sur le bouche,
Blotti dans sa couche
Et seul avec soi.
„A la vitre d’hiver …”
Amour est la secret de cette forme triste ;
L’absence habite l’ombre où je n’attends plus rien
Que l’ample effacement des choses par le mien
„Silence”
Il ne reste de nous ce soir qu’un grand silence
A fost ca şi cum noaptea
S-ar fi apropiat de ei
Odată cu secretul lui Valéry,
Dăruit lor şi citit cu voce tare
Dintr-un altar secret
Unde timpul era atras
Într-un mare vârtej al fericirii.

Marele Albastru
În scufundarea liberă,
Când coborârea este verticală
Legenda are o limită.
Liniştit, el a stabilit un record:
A coborât mai adânc
Doar un milimetru,
Mai mult decât o secundă.
„A fost perfect acel albastru frumos!
L-am văzut la timp
Şi aproape mi-am pierdut cunoştinţa.”
Aşa mi-a spus el
Că a fost Marele Albastru.
Pot să spun şi eu cuiva
Că şi eu am văzut
Acest Mare Albastru
În adâncul iubirii?
Şi totuşi, lumina soarelui
Nu a atins marginea
Între viaţă şi moarte.

Zbor de noapte
pentru Hélène Boucher

Eu văd lumina calmă
a oraşului de dedesubt
Părinţii şi copiii dorm în căsuţe,
Puii şi caii dorm în şoproane mici,
Iar plantele respiră uşor.
Eu zbor deasupra cerului
La graniţa dintre două nopţi,
Între cer şi mare.

Este ora 3 AM.
Sorb o-nghiţitură
De cafea fierbinte
Din termosul meu
Şi scrutez întunericul.
Depind numai de aparate.
Nu ştiu unde sunt
Fără ele.
Nu mă gândesc la nimic.
Boon… Boon… Boon …
Aud murmurul fin al elicei
Învârtindu-se.
Curând, dinspre est
Va apare un soare mare,
Arătând norii, arătând valurile
Nu pot renunţa
La bucuria acestui zbor,
Cu un avion perfect.
În câteva minute
Zborul meu de noapte
Va lua sfârşit.
Văd oraşul de dedesubt.
Începe o nouă zi.

Trandafir albastru
N-ai căutat în van
Trandafirul albastru?
Ar trebui să adaugi
Picături roşii ca iubirea ta,
Pe trista mea resemnare.
Ar trebui să adaugi
O picătură galbenă
Ca şi speranţa ta
Pe dragostea mea purpurie.

Pune un trandafir alb
În această apă colorată
Şi aşteaptă noaptea.
Un trandafir albastru
Va apare pentru tine,
Mâine, de dimineaţă.lucitoare,

Şerpoaica de aur

Licoarea Poeziei
Zeiţa norvegiană FEIG
Este originea zilei de VINERI
Şi de asemenea pentru cuvântul
Prieten.
Licoarea poeziei
Este o băutură mitică.
Oricine o bea, devine poet.

Legănându-şi coada ei,
Înfăşurată de trei ori într-o rămurică,

Aşadar,
Când prietenul meu a recitat
Poemul lui Valéry pentru mine,

Folosindu-şi muşchii din spate
Cu cea mai mare abilitate,

Eu eram puţin îmbătată
De licoarea ascunsă a poeziei.
Timpul şi eu însămi plecasem.

Ea îşi ridică
Gâtul şi bolta.
O piele de aur, netedă.
Ochii ei par înţelepţi.

După ce-am ascultat poemul
Inima mea s-a curăţit
Şi-am devenit o persoană mai bună.

Frumuseţea ei divină.
O fascinantă strălucire.

Inima mea s-a unit
Cu suferinţa poetului
În spiritele bune.

Bărbaţi lacomi,
Savurează fotografia cu poftă.

Dragostea mea neîmplinită
A strălucit într-o clipire de ochi
Şi s-a inspirat pe deplin.

O credincioasă japoneză
Îşi împreunează palmele firesc.
Şerpoaica de aur nu ştie
Misiunea ei dată de zei.
„Pe pământ
Sunt atât de mulţi oameni
Fără bani.
Dăruieşte un licăr de speranţă
Pentru cei săraci”.

Oh, licoarea poeziei!
Va trebui să beau chiar acum
Ca să scriu un poem

Frumoasa conspiraţie
Sub scena teatrului Noh sunt vase de sticlă.
Sunetul paşilor de dans
Răsună puternic.
Şi în teatrele din Grecia

Erau vase de sticlă pentru a capta ecoul,
La fel ca şi acestea.
Ce frumoasă conspiraţie!
Dacă poemele mele reverberează
În inimile oamenilor
Înseamnă că ele sunt vase de sticlă pentru ecou.
Vasul de sticlă numit iubire
Trebuie îngropat de Dumnezeu
În inima noastră.

Vântul o iubeşte pe Rouran
Ca o cicatrice pe-o şosea de mătase
Occidentalii şi-au trasat
Lunga lor călătorie spre Est.
La câteva opriri, o regină îngropată
A povestit vântului
Despre o amintire excelentă.
În alte locuri de oprire
Râurile uscate au povestit vântului
Despre apa bogată şi proaspătă
Pe care au avut-o.
Dincolo de munţii severi şi sacri
Vântul suflă deasupra pământului.
Dincolo de regiunile vestice
Norii de ţărână nu se vă deloc.
Aerul călduţ s-a oprit.
Vântul a dorit să asculte
Din nou, vocea lui Rouran.
A fost o poveste romantică:
Vântul a iubit-o pe Rouran
Şi s-a întristat
Că destinul lui nu s-a întors.

Odă fără cuvinte
Lui Ron Rosenstock

Fotografia lui ne arată
nu numai peisajul marii naturi,
dar ne vorbeşte de asemenea
despre eternitatea ei
şi viaţa noastră efemeră.
Nimeni nu apare în fotografie.
De ce?
Gândeşte-te la istoria umanităţii.
Strămoşii noştri au venerat zeii
Dar ei s-au schimbat
şi au profanat natura pentru profit.
Acum, noi hăituim natura
până în măduva oaselor.
Părăsim încet, încet
locurile din marea natură
şi fotograful nostru
care le vizitează tot anul,
ne aduce imagini.
Avem o şansă bună
să ne bucurăm de arta lui,
prin care noi putem auzi
vocea strămoşilor,
şi putem simţi
aerul rece de la Cercul polar,
sau putem auzi
sunetul furtunii de nisip,
sau oda fără cuvinte.

Fosila iubirii
Amolitul se numeşte
Aapoak:
O mică piatră care înoată.
Este o creatură din Paleozoic
Şi carapacea ei a devenit o fosilă.
Din întâmplare este una de opal.

O viaţă
A venit spre o piatră imortală,
Într-un perfect aranjament
Al unul zeu.
Regretul iubirii mele
Ar trebui protejat într-o cochilie –
Un poem
Prins în lumină, ca să joace
Un joc minunat
În viitorul îndepărtat.

Crucea inimii
O mare piatră fumurie
A fost expusă
În vitrina unui magazin.
Era tăiată în două jumătăţi.

Călătoria bâtlăniţei albastre
O bâtlăniţă albastră a venit aici,
În îndepărtatul Orient,
Din Vest.
A cântat cântece triste
Şi a plecat.
Încercând să nu legene
O sticlă cu lacrimi – poemele de dragoste –,
Bâtlăniţa albastră
şi-a umplut pieptul,
A cântat până la sfârşit
Şi a plecat.
Tristeţea este frumoasă
Şi durerea se transformă-n bucurie.
Aşa a cântat ea,
Apoi a plecat.

Am văzut tăietura
Şi mi-am ţinut respiraţia.
Părea un inel ţesut al anului.
Culorile frumoase erau stivuite
Dense, apoi risipite.

Se făcuse cald.
A venit ziua
Când bâtlăniţa albastră
Şi-a clătinat capul, negând,
Dar eu am lăsat-o
Să-şi ia rămas bun.

Straturile aveau
Nuanţe de verde-albăstrui.
Erau şi nişte cercuri de ivoriu
Şi altele de purpură roşie.

Tristeţea ei,
Ochii verzi plini de lacrimi
S-au oglindit în ochii mei.

Era şi tăietura
De care nu mă voi plictisi
Niciodată.
Aici, plimbându-se liniştită
Este o poetesă.
În inima ei
Se adaugă straturi groase
De cuvinte
Sunt sigură
Că am văzut tăietura
Din inima poetei.

Imediat, bâtlăniţa albastră
A bătut din aripi de câteva ori,
Apoi a plecat,
În cerul gol.

Vocea mea
Când m-am născut
Am ţipat cu toată puterea
Din micul meu gâtlej.
Când am fost elevă

Am alergat în curtea şcolii
Cu veselie.
Mai târziu aveam să cunosc
Vocea serioasă
Care taie aerul.

Mii de ani.
Ele se aşează la vedere
Într-o astfel de culoare,
Plină de miresme.

Când am devenit adultă
Vocea a devenit puternică
Şi gravă.

Poemele mele pot fi
Boabele de tămâie albastră,
Ale inimii,
Sau o dovadă a vieţii,

Iubirea
Încă nu s-a arătat
Prin sunetul vocii.

Pentru că
Eu am găsit sursa
Unui râu al tinereţii,

În schimb,
Degetul tandru înclină
Privirea spirituală.

Pentru că
Eu am găsit cuvinte
Care au afluenţi, acolo.

Nu-i nicio margine de aer
Ca să nască sunete
Între noi.
N-a fost o iubire fragilă
Când a apărut povestea ei.
Aceasta a spus vocea mea.

Tămâie albastră
Bijuterii transparente
Se joacă în lumină,
Luând căldura trupului meu.
Tămâie albastră
Persistă în lumină
Fără să-mi ia
Căldura corpului meu.
Ceva anorganic,
Ceva organic –
Pielea mea simte diferenţa
Da, lucrurile vii sunt calde
Chiar dacă ele au dormit
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traducere si prezentare: CLELIA IFRIM

EUGEN D. POPIN
APĂ ȘI VIN
sau NOAPTEA PRIZONIERULUI
(fragment de roman)

Iar acum vine cineva și îmi cere să pun la
vedere exact ceea ce, cu siguranță, sunt și pentru
mine file pe care nu le-am mai atins de decenii.
Dacă le-oi mai fi răsfoit, aici cuvântul german
überflogen (răsfoit în grabă) reprezintă mai exact
senzația mea interioară, atunci doar pentru a ajunge dincolo de ele. Țin neapărat să accentuez că biografia (firește și a mea) începe odată cu prima respirație și continuă până la ultima. Ăsta ar fi probabil și motivul pentru care acum îmi vine greu să
deschid doar anume pagini din ea. Căci, știu, sună
didacticist, dar trebuie s-o repet, nimic nu poate
exista fără tot ceea ce a fost și fără tot ceea ce a
urmat.
Se vede însă că această confruntare cu
Jonathan, readuce în actualitate o expresie, tot din
germană, ”să muști în mărul acru” ( in den sauren
Apfel beißen ). Așadar..., dragă Jonathan....

... Am să mă străduiesc să recompun, atât
cât, povestea tatei... Tata a fost un meseriaș neînposso fidarmi di me ; un demone m’ arde,
semnat de provincie, care avea inclus în codul său
mi agita, mi divora.
genetic cultul muncii. Era, prin genele moștenite,
ceva care s-ar numi în jargonul de azi, un workaholic.
Ugo Foscolo – Ultimele scrisori ale lui Giacopo Ortis Nu pentru că n-ar fi știut cum să trăiască bine, ci
pentru că neșansa lui a fost să fie trecut pe lista celor care au trebuit să facă, și au făcut, bine altora.
Asta nu doar la sărbătorile ortodoxe ori catolice, ci
Jonathan mă privește pătrunzător și între- zi de zi, ani, decenii la rând.
bător. Bineînțeles că bănuiesc motivul, dar e limpede, nu mă pot hotărî să vorbesc. Și asta pentru că
Prima mea amintire importantă despre tăamintirea tatei e ca și o carte pe care ai citit-o, pe tâne-meu, imagine de care îmi amintesc din nou
care o răsfoiești din când în când, dar despre care cu aceeași plăcere, este ziua în care, pe la 12 ani,
nu ești în stare să povestești. Să trebuiască să începi am coborât din podul casei un tablou al tatei.
exact cu ziua în care ai conștientizat, că bărbatul de Tablou (?!), ei, nu chiar, era, de fapt, doar o fotolângă femeia care te ocrotește este noțiunea abstractă grafie mare, colorată discret, într-o ramă lată din
a tatălui. E ca și cum ar trebui să stai dinainte-ți lemn de cireș cu bordură neagră din mahon sculpprivind imagini dintr-o oglindă care se rotește fără tat. A fost ziua în care eu, secondat de copilul din
oprire. Dar, de fapt, cine este el, bărbatul despre ca- tablou, care părea cam tot la aceiași vârstă, am
re Jonathan încearcă să afle mai multe? Tata a fost decretat ex cathedra că el este ”Dumnezeul nostru”.
multă vreme bărbatul foarte rezervat din preajma Bietul tata, chiar n-a avut habar de câte ori am admamei, atât de rezervat încât nimic din felul lui de mirat eu adolescentul din tablou acolo în podul
a fi nu trăda afecțiune. Ajunsesem atât de departe casei, în orele petrecute într-un colț al podului,
încât nu-i simțeam lipsa, ba chiar eram mult mai răsfoind curios registrele vechi ale croitoriei de pe
liniștit în orele când era plecat, ori eu eram la școală. vremuri a bunicului. Și el un exilat, detaliu pe care
* Taci , taci : - vi sono de’ giorni ch’io non

l-am aflat mult mai târziu.

era, uneori, dacă nu cumva deseori, searbădă și
plictisitoare, iar unii dascăli erau doar funcționari
Nu pot să nu zâmbesc și acum, amintindu- școlari, lipsiți de profunzime. Iar superficialitatea
mi chipul transfigurat al bunicii la acest episod. asta, era greu de suportat chiar și pentru un neinAdică eu, cel mai neînsemnat membru al familiei, struit ca mine.
vin și atârn pe peretele sufrageriei tabloul tatei, tablou pe care ea l-a surghiunit în podul casei. Iar pe
În anii aceia, recunosc dragă Jonathan, nu
deasupra, decretez fără nici un fel de reținere filius eram în stare să-mi închipui ce înseamnă să rămâi
redivivus.
toată viața lipsit de argumentul acela nevăzut, care
se cheamă to be able to do something (rom. să fi caFără să fiu știut, am făcut exact ceea ce era pabil să faci ceva). Argument care îți oferă un anufiresc să se întâmple, ceea ce, de fapt, chiar trebuia me confort. Iar tata știa exact ce gust are acea stare
să se întâmple. Nimeni, în afară de mine, nu ar fi de fapte. Sigur, fiecare profesie este o realizare în
îndrăznit să se răscoale împotriva status quo-ului sine, asta dacă o faci cu plăcere. Indiferent de siminstituit tacit de matroana casei. Dar precum se în- plitatea ori complexitatea ei. Dar forțat de împrejutâmplă deseori, scriem fără să o știm pagini pe care rări, să trebuiască să înveți o meserie, să o practici
trebuie să le scriem, pagini care ne sunt a priori re- apoi o viață întreagă. Da, asta e cea mai nedreaptă
zervate. Alteori rostim fraze care, după ce le-am fațetă a destinului. Iar tata a avut parte de această
eliberat din tăcere, ori ne miră, ori le considerăm sentință, venită pe neașteptate, aducându-i pe deaatât de firești, încât nu mai au vreun alt impact supra și statutul de orfan.
asupră-ne. Nu găsesc nici o altă explicație care să
aibă susținere logică și care să poată contrazice
Dar el nu s-a plâns niciodată. N-a ieșit din
această decurgere din firescul evenimentelor. Bine- cuvântul sorții, nu a cârtit, acceptându-și resemnat
înțeles că totul și orice poate fi contrazis, doar că calea. Iar eu, eu l-am condamnat, nu am putut,
numai contrazicerea formală nu ajunge, mie în chiar nu am vrut, să accept lipsa lui de ripostă, caorice caz.
pitularea lui fără condiții. Prima mea confruntare
adevărată cu el, cu tatăl meu, condiție creionată în
Părintele meu, după ce a dovedit suficientă timp, a fost revolta mea împotriva lui și generației
inteligență și atracție față de carte, pentru a urca sale la explicația: ” Păi, nu am putut face nimic îmtreptele ierarhiei școlare și a început să-și facă pro- potriva tancurilor sovietice și a tăvălugului armatei
iecte de viitor, având la rândul său un tată care ar fi roșii.” Aveam vreo 17 ani și realizasem de-acum
susținut material intențiile fiului, a trebuit, nolens statutul meu, al nostru al tuturor, acela de prizonivolens, să se părăsească pe sine. Sună patetic, dar eri în regim de lagăr național.
dincolo de cuvinte, realitatea a copleșit fără drept
la replică un destin. Sau mai degrabă, destinul a
”Cum adică, m-am auzit replicându-i, ei, cei
deschis, așa cum o face de obicei, calea de urmat a cu steaua roșie pe frunte te-au făcut pe tine prizonier
individului. Destinul ori hazardul, chiar nu-mi în- după terminarea războiului, iar eu m-am născut degădui să intru aici în nici un fel de polemică.
ja cu statutul de prizonier, nu-i așa?” Ca de obicei
tata își ascundea privirea în pardoseala camerei de
Școala..., Dumnezeule, capitolul ăsta are zi îmbătrânită de ani, acum vopsită gri și tăcea. Ce
atâtea pagini... Una dintre ele, ar fi argumentul ta- argument mai era la dispoziția lui în momentele
tei atunci când prestația mea la școală ajungea la acelea? Ce mai putea spune? Iar eu eram obligat să
stadiul ” las-o-ncolo de treabă”: ” Ce risipești acum, privesc bărbatul acela retras în sine, să-l privesc pe
ai să plătești mai târziu!”. De înțeles, chiar era ușor cel care trebuia să-mi fie model de viață.
de înțeles, dar cum să renunț eu la lecturile mele și
la reveriile de după finalul cărții. Materia școlară
Nici măcar un cuvânt, care să-mi fie dat de

înțeles că revolta mea era firească. Nimic, dar nimic.
Iar ori de câte ori apele mele se tulburau și frazele
mele deveneau tăioase, argumentând motivul pentru care nu mai puteam tăcea, așa cum mă sfătuia
prea de deseori, creștinul din el îmi repeta: ”Fiecare dintre noi trebuie să-și poarte crucea pentru a
ajunge la mântuire!”. Cu toate că mergea rar la biserică, tata era în sinea lui credincios. Însă credința lui era o credință a fricii. ”Creștinul trebuie să
trăiască cu teamă de Dumnezeu”, a fost unul din
preceptele care i-a fost sădit în minte încă din
copilărie.

postul de radio Europa liberă în limba română. Tata
a sărit ca ars, ”Dumnezeule mare, fă-l încet, mai încet,
și mai încet! Să nu ne audă cineva!”. Abia după ce am
ciulit urechea să ascult ce se spunea la acel post de radio,
am avut impresia că acolo chiar se spuneau multor
lucruri pe nume. Până în ziua aceea, tata asculta cu
regularitate doar știrile postului de radio Viena de la
ora 12, era ora 13 la noi. Eu aveam ocazia doar duminica și în vacanțe, să aud clopotele Stefansdom-ului
care anunțau amiaza la Viena. Pentru tata, mai târziu
și pentru mine, așteptarea momentului și mai apoi
sunetul clopotelor care inunda atelierul tatei, era
efectiv o evadare atemporală din celula închisorii
Nu făcea însă din sentimentul acesta al fri- noastre cotidiane.
cii de Dumnezeu, nici un fel de filosofie a vieții.
Viața lui de zi cu zi era cenușie, impregnată de neAu urmat apoi ani, mulți, în care ajunsesem
putința de a se elibera de frică. La această conclu- să observ atent și sistematic oamenii din jur. Am făzie am ajuns mult mai târziu, câteva decenii bune cut-o cu multă curiozitate, cu toate că la început nu
mai târziu. Chiar dacă nu mai avea motive să se înțelegeam mare lucru. Sincer spus dragă Jonathan,
lase copleșit de sistemul social și de structurile te- nu înțelegeam nimic. Dar vedeam, descopeream din
rorii, nici de cea care i-a dat viață, cu personalita- ce în ce mai des în privirile adulților, ceva care semătea ei extrem de dominantă. Tata a rămas prizo- na cu sentimentul fricii, al reținerii, al învinsului, sennierul neputinței sale de a ieși din închisoarea fri- zație pe care o aveam în permanență la tata. Nu am
cii, cauză care, în fapt, sucombase odată cu dece- îndrăznit niciodată să-l confrunt direct cu frământăsul firesc și inevitabil al bunicii, odată cu implozia rile mele. Presupun că din respect, ori, poate, tocmai
sistemului social, ajuns la finalul experimentului. pentru că nu reușeam să conștientizez realmente moDar la tata frica era, precum la destui alții din ge- tivul situației. Cred că de la momentul acela, acum
nerația sa, dar nu numai, precum într-o vorbă de socotesc să fiu ajuns deja la maturitatea trebuincioasă
duh germană ”Angst war größer als die Vaterlands- pentru a fi obiectiv, am început să devin eu însumi
liebe” (rom. Frica era mai mare decât iubirea de sensibil la frica lui, care reușea să mă secondeze și pe
patrie). O vorbă care spune tare multe, mai ales mine. Retrospectiv privind, nu însă cu același impact
după ce ți se așază cătinel în memorie.
și aceeași intensitate.
În tot acest răstimp eu refuzasem cu încăpățânare să accept frica. Se înțelege că în primii
ani ai copilăriei nu am înțeles nimic din mecanismul care genera frica, probabil de aceea reușeam
să rămân dincolo de ea, într-un soi de expectativă.
A durat destul de mult până ce am văzut dincolo
de gardul curții și de atunci a început să mă intereseze persoana tatei, felul lui de reacționa la cele
ce ni se întâmplau.

Devenisem, pare incredibil, încetul cu încetul, mult mai atent la momente din cotidian pe care
înainte nu le observam, ori le ignoram reflex, fără ca
asta să fie fost un act conștient, consimțit. Mă oripilam însă la gândul că viitorul meu avea să cuprindă în
el tot scenariul acela grotesc al neadevărurilor, care
mă șocau. Sigur că mă șocau, dar șocul acela era ceva
care nu mă atingea, eu fiind încă doar individul din
plastilină, omulețul fără vreo importanță anume.
Ajunsesem însă să ascult cu regularitate emisiunile de
Îmi amintesc încă ziua în care eu, cred că la Europa liberă, să doresc să ascult comentariile. Dar
împlinisem 13 ani, am descoperit la radioul de cu- mai ales să găsesc conexiunile cu ceea ce se putea verând cumpărat, un ”București 500”, pe unde scurte, dea cu ochiul liber de jur împrejur. Eram obsedat de

întrebarea ”de ce este așa?”; ”chiar este așa cum au spus
la radio?”. Iar tata n-a avut niciodată vreun comentariu, nimic. Era pur și simplu mut, amuțit, depersonalizat, efectiv lipsit de un punct de vedere. Asculta,
dar nu spunea nimic.
Individul de plastilină, cel care trebuia să primească suflul vieții, era prezent. Aștepta însă să iasă
din găoacea candorii, să aibă în sfârșit voce, să-și
simtă sinele. În juru-i însă nu se întâmpla nimic. Nimic din ceea ce așteptarea sa interioară intuia că ar fi
trebuit să se întâmple. În jur doar nemișcare și tăcere,
câteva umbre care respirau neauzit, care se mișcau de
colo-colo și cam atât. Puțin, dar mai ales fără sens, fără conținut. Conținutul care pulsa dincolo de oameni,
dincolo de celulele lor înguste și sufocante în care
trebuiau să se chircească, șuvoiul de lumină care
inunda din zori până seara târziu curtea plină de
găini Leghorn, aflate în grija cocoșului vocal și boboci
galbeni de rață, grădina în care înfloreau caișii și
mărul pe aleea din mijlocul ei.
Chiar nu îmi amintesc să-l fiu văzut pe tata
vesel, destins, bucuros, râzând din toată inima. În aer
plutea un fel de amorțire, ceva pe care adolescentul
din mine îl simțea, dar pentru care nu găsea nici un
fel de explicație. Cu timpul, devenind pentru mine o
lume paralelă, în care trebuia să fiu prezent, dar pe
care o detestam instinctiv. Lume din care evadam ori
de câte ori se ivea ocazia. Și ocaziile se iveau zilnic,
chiar dacă întotdeauna de scurtă durată.
Prin clasa a șasea, uite Johathan, pățania asta
chiar trebuie să ți-o detaliez, căci a fost ceva care a
trecut dincolo de ceea ce se poate accepta de la un
adolescent la vârsta aceea. Aici și acum, trebuie să
aduc în acest déjà-vu, un al doilea personaj, pe care
îndrăznesc să-l numesc, exagerând de bună seamă,
cel mai exigent educator al vieții mele, în actele oficiale, cea care m-a adus în această lume. Ei bine,
individul de plastilină, împreună cu încă vreo câțiva
camarazi de joacă, a avut prima sa explozie de nemulțumire împotriva statutului său de fiu de prizonier. Totul a fost, la prima vedere, doar o joacă de
copii, care, în fapt, a fost refuzul subconștientului
celor încă neînlănțuiți de a se supune necondiționat.

Împreună cu ceilalți copii, am lipit pe plafonul sălii de
biliard a fostului cazinou din oraș, chibrituri aprinse.
Natural că totul a ieșit la iveală, astfel că a fost informată direcțiunea școlii, mai apoi și familia.
Evenimentul a provocat valuri, atât în școală,
dar mai ales acasă. Abia cu această ocazie am început
să bănuiesc câte ceva. Ei bine, tata, cu toate că povestea afecta și imaginea sa, n-a avut reacția la care mam așteptat. La ora amiezii, oră la care venea de obicei acasă să ia masa de prânz, m-a luat de-o parte și
mi-a spus doar atât: ”M-ai făcut de rușine. Dar te-ai
făcut și tu de rușine!”. A fost pentru mine neașteptat
de mult, eu care credeam că am să primesc o pedeapsă și cu asta gata. Una precum cea a directorului școlii, care ne-a pedepsit pe toți făptașii să învățăm pe de
rost Luceafărul lui Eminescu. Acum, după ce am traversat o jumătate de secol bun, chiar mă încumet să
cred că am o memorie bună, dar cu toate astea Luceafărul lui Eminescu a rămas în memorie doar cu cele
trei versuri de început. Cu toate că pedeapsa primită
am onorat-o pe de-a-ntregul, cu voce tremurată și
doveditoare a căinței. Consecința acelei pedepse a fost
însă faptul că nici propriile poeme nu am mai încercat să le memorez. Sună puțin verosimil, dar așa este.
A fost episodul care a declanșat conștientizarea terorii, neputinței și fricii. Nicidecum însă remușcare pentru ceea ce făcusem. Fapta în sine nu a sugerat nimănui motivul real al faptei pe care noi, indivizi
cruzi, am făcut-o instinctiv. Dacă actorul principal ar
fi fost doar unul dintre noi, iar ceilalți doar privitori
pasivi, totul se putea considera prosteală copilărească.
Participarea efectivă la ”distrugerea bunului obștesc”,
cum a fost considerată escapada noastră, era desigur
mult dincolo de fapta nevinovată. Dar atât de departe
nu îndrăznea nimeni să gândească, iar de spus în nici
un caz. Chiar dacă am mai afirmat-o, consider că trebuie s-o repet, încă și încă. Ideologia minciunii, a fricii și a fariseismului, practicată de regimurile comuniste, nu a făcut altceva decât să scoată din modul de
gândire al indivizilor tot ceea ce era legat de respect,
morală și credință. Ori, impunerea unui regim politic
absolut străin de mentalitatea sud-est europeană,
această schimbare la vârful societății, care s-a produs
fără consimțirea individului, a generat în prima fază

frică și exilul interior. Iar în faza a doua, rezistență
efectivă, pe care organul represiv al statului nu s-a sfiit
să o desființeze la modul exemplar. Ceea ce a urmat, a
fost realmente un veritabil lagăr de muncă necondiționată și obligatorie. Totul sună a teorie searbădă,
dar milioanele de suflete prizoniere ale unei societății
aflate într-un fals delir continuu, sufereau dedublarea
personalității într-un sistem social care aplica practica
picăturii chinezești. Iar indivizii născuți și educați în
acea societate erau, în mare parte, sortiți de la bun
început la depersonalizare, la pierderea capacității de
a distinge între realitate și realitatea indusă de
sistemul de constrângere a suprastructurii politicosociale.
Devenisem conștient de faptul că refuzam frica, refuzam să cred în neputința de a fi ceea ce sunt.
Încercam pur și simplu să fiu rebel, dar un rebel care
nu avea încă structura interioară a unui rebel. Nu
eram în stare să trec dincolo de imaginarul gard de
sârmă ghimpată al personalității mele, chiar dacă în
formare, construit artificial prin îndoctrinarea fricii
în modul meu de a vedea lumea. Lume care se limita
doar la pseudo-arca acelei societății, plutind în derivă
spre un viitor utopic, în care trebuia necondiționat să
crezi. Chiar dacă nimeni nu mă va întreba, știu însă
că sunt dator să explic motivul pentru care îmi acord
nesimțirea de a mă numi, totuși, rebel. Direct spus,
pentru că, informal, chiar eram un dușman al regimului social-politic al țării în care am văzut lumina
zilei și unde, fără voia mea, eram obligat să trăiesc. Pe
deasupra, încă de la 12 ani, ajunsesem să conștientizez faptul în sine și luptam efectiv cu repulsia mea
cea de fiecare zi. Trăiam de fapt o dramă, pe care aș numi-o acum drama nesupunerii tacite, un sentiment
altfel tare dureros și tulburător. Era, de fapt, începutul
însingurării în mijlocul familiei, alături de cei care ar
fi trebuit să te înțeleagă, să te susțină moral. Dar din
ce resurse, mă întreb. Ei înșiși suportând alienarea. Și
totuși, eu așteptam în mod instinctiv ceva de genul
ăsta.

propria conștiință, să accepte și să aplaude propriul
său supliciu moral.
I-am privit atent (nu întotdeauna tacit) pe
cei câțiva galonați care mi-a fost dat să-i cunosc
( sic!), încercând să deslușesc ce se ascundea dincolo de ștaiful uniformelor și al funcțiilor la care s-au
ajuns. Unuia, lovit fără milă de soartă, am îndrăznit
să-i pun întrebarea: „... cât de firesc este faptul că
avem statutul de lagăr al unei ideologii”. Bineînțeles, întrebarea mea a fost transmisă rapid mai departe, forurilor competente, ca să analizeze și să dea
răspunsul pe măsură, corespunzător structurat și
formulat. N-au mai apucat, pentru că vremurile au
făcut curba, iar ei s-au schimbat neîntârziat la față,
iar întrebarea au lăsat-o la dosar. Reevaluați, adaptați, ceva mai discreți, dar la fel de activi și cu aceleași directive și sarcini de serviciu, de-acum bineînțeles nu la prima vedere.

În legătură cu ei aș evoca un episod întâmplat imediat după Anul Nou 1990. Știu, ție Jonathan, toată povestea o să ți se pară desigur stranie,
dar vezi bine, așa a fost.... Bietul tata, de acum la o
vârstă la care în mod firesc vezi totul cu detașare,
nu reușea să consimtă pe de-a-ntregul implicarea
în evenimentele fierbinți ale vremii. Unul dintre
galonații, sprijinit de el pe vremuri, îmi luase urma
și își îndeplinea conștiincios atribuțiile de cadru al
Direcției Securității Statului. I-am povestit tatei cu
lux de amănunte scena din fața ziarului local, faptul că omul pe care l-a ajutat să se angajeze ca tâmplar la fabrica unde avea și el un cuvânt de spus,
mă fila fără jenă ziua la amiaza mare. Pur și simplu
nici un fel de reacție din partea tatei, nici un ridicat nevinovat din umeri, nici o grimasă, nimic. Iar
acum, după decenii de la evenimentele din '89, descopăr pe siteul CNSAS, o listă a ofițerilor de securitate activi la momentul putsch-ului, ori revoluției, îi poate spune fiecare cum dorește. Și aflu cu
stupoare, că tovarășul, ajuns colonel, trecut în rezervă din 1986 (!) a fost încadrat în Securitate în
Trebuie să adaug că abia acum realizez cât anul 1951. Așadar, așa zisa prietenie cu tata și cu
de diabolic a ajuns să funcționeze sistemul politic familia noastră, era de facto, sarcină de serviciu, iar
și social al țării mele natale. Câtă perversiune i s-a sub paravanul prieteniei se ascundea fără doar și
inoculat individului, dacă era în stare să-și trădeze poate, urmărirea atentă a celui care a refuzat cu

încăpățânare să colaboreze.
Nu știu dacă în ziua în care tata fusese dus
sub escortă la securitate împlinisem șase luni. Doi
indivizi înțoliți cu haine negre lungi de piele și pălării cu borurile lăsate, au bocănit (!) sălbatic în geamurile locuinței. La care mama, cu nevinovăția celor douăzeci de ani, a ripostat nemulțumită. Nemulțumire și revoltă care a păstrat-o și după zeci de
ani de la eveniment. ...” Închipuiește-ți, spunea mama, băteau în geamuri de parcă erau nebuni. Iar
taică-tu s-a făcut alb la față ca varul de pe pereți.
Iar după ce l-au somat să se îmbrace și să meargă cu
ei, mi-a cerut să-i pun în rucsac izmene lungi, ciorapi de lână și pufoaica de la fabrică...” ...” Și pentru ce
să meargă cu voi la Securitate? , a ripostat mama, ce
a făcut de îl luați pe sus?... ” Nici măcar nu s-au sin-

chisit să dea un răspuns, au răcnit iarăși imperativ:

Aici numai noi punem întrebări, înțeles? Gata, plecarea!”. Iar pentru ca totul să fie redat cu exactita-

te, mama, femeie din stirpea celor care se impunea
de fiecare dată, urla și ea cât o țineau plămânii,
parcă intuind gravitatea momentului.

instinctiv ori nu, am declanșat teroarea din actul
doi al atacului la fortul securității din orașul în care locuiam. Ceea ce a urmat, a fost doar promisiunea colonelului, de a-l elibera pe tata în următoarele ore. ” Eu aștept aici, a venit instantaneu răspunsul mamei, aștept până ce poate veni cu noi acasă!”.
Sigur, după ce Boogeyman (din engl. ”omul negru”)
a dispărut în spatele ușii capitonate a biroului, mama a fost invitată (sic!) să plece. Firește că nu a putut refuza invitația făcută de unul dintre cei doi
cerberi veniți să-l ia pe tata. La o bună bucată de
vreme după ce am ajuns acasă, răstimp în care
mama mi-a potolit foamea și m-a pus în patul meu
de copil, a venit și tata acasă, tăcut, îngândurat,
speriat și livid. Câțiva ani după 1989, am aflat de la
el, că după ce a plecat mama, în spatele ușii capitonate, două matahale l-au tratat cu pumni în coșul
pieptului, cu saci de nisip în ficat și rinichi, cu urlete și amenințări. Ca să spună tot ce știe, dar tata
n-a spus nimic și n-a încondeiat pe nimeni. Și nici
n-a semnat vreun angajament, fapt confirmat, după schimbarea premisei, de instituția abilitată, care
a găsit decât o filă într-un dosar unde tata era doar
menționat. Oare să-l fie lucrat tovarășii de la D.S.S
fără să scrie rapoarte? Asta s-o creadă cine-o vrea,
eu nu pot și nici nu vreau să cred. Motiv pentru care, chiar și dacă post mortem, i-am iertat tatei
resemnarea de după 1947.

Nimic din toată povestea nu s-a pierdut cu
timpul și nici n-a fost trecut indulgent la capitolul
”așa a fost”. Continuarea poveștii fiind, poate, motivul real al neuitării. Uneori, când îmi reamintesc
povestea acelui episod, chiar nu pot să fac abstracție
de tonul din vocea celei care nu s-a sfiit să intre în
Mama, cu toate că mult mai tânără decât
sediul Securității ca să ceară explicații, să afle moti- tata, avea o personalitate dominantă, nu de rareori
vul pentru care bărbatul ei a fost adus acolo. „ Păi explozivă, dar în același timp capabilă să intuiască
da, povestea mama, am luat copilul în brațe, m-am cât de mult poate fi întinsă coarda fără să se rupă.
dus la sediul securității și m-am postat în fața intră- Eu i-am cunoscut îndeaproape momentele de înrii. Și n-am plecat de acolo până ce nu mi-au dat crâncenare, în care se străduia să găsească soluția
voie să intru și să aștept la ușa mai marelui, unu' optimă pentru situații de criză. Dar și încăpățânacolonelu' Negru, despre care aflasem că îl ancheta pe rea, când ținea neapărat să aibă dreptate, chiar daIon al meu. După o vreme, pruncul a început să că ea însăși era convinsă că n-o are. Dar asta era
plângă, de foame, de oboseală. La un moment dat mama, un berbec în piele de femeie. Dacă n-ar fi
din birou a ieșit un individ civil și m-a întrebat de ce fost așa, probabil că n-ar fi răzbit în viață și nici nplânge copilul. ”Păi cum să nu plângă, i-o fi și lui ar fi rămas vie până la venerabila vârstă a senectufoame și somn. Dar eu nu plec până nu mi se spune ții. Jonathan, uite vorba asta a mamei, chiar se memotivul pentru care l-ați adus pe bărbatul meu aici! rită să o ții minte: ” Ei și, dacă te dau afară pe ușă
Nu plec, chiar de ar fi să rămân toată seara și toată intri iarăși pe geam, că doar n-o fi păcat!”. Sigur, asnoaptea, cu tot cu pruncul ăsta, care parcă știe că i- ta nu poate oricine, ea însă nu s-a sfiit s-o facă, iar
ați luat tatăl.” Iar eu, povestea mama încruntată, când unii au tunat, ea a fulgerat. Și ca după orice

furtună, cerul se liniștește și iese soarele. Simplu, său rezumându-se la formal. Mama sa, desigur
dar asta ține de cel care ești, de cel care își caută ca- afectivă față de fiu, așa cum e firesc să fie, a divorțat însă curând de cel care îi era soț și tatăl fiului ei.
lea, urmându-se neabătut pe sine.
Cazul colegului meu de liceu nu este singular, iar
Eram în clasa a șasea, elev la școala generală efectele în timp a absenței temporare a tatălui din
a liceului din comună, un liceu cu tradiție. Într-o zi familie au generat un ceva anume, pe care nu sunt
pe la mijlocul lui mai a anului 1964 pe înserat, am în măsură să-l apreciez în mod exact. Dar care a
auzit-o pe mama, după cină, comentând în șoaptă reușit să destrame până la urmă armonia din relacu tata și cu bunica, faptul că tatăl unui coleg de ția sa conjugală cu o fostă colegă de liceu. Din păclasă, medic respectat al urbei, a fost eliberat din cate, nici chiar după dizolvarea sistemului social
închisoare. În clipa aceea am ciulit urechile și am impus de tancurile și trupele sovietice, nimeni din
reușit să aud frânturi din dialogul adulților. Bunica clasa politică nu a considerat firească și necesară
a repetat destul de accentuat o frază care mi-a ră- reevaluarea efectelor terorii din timpul dictaturii
mas nealterată în minte: ” Dapăi l-or luat cu duba schizoide a sistemului impus de și prin forța milinuma păntru că o dzâs sara la birt că-i pușcă pe tară a Uniunii Sovietelor.
comunișci cu pușca dă șoc! Șî păntru asta l-or țânut
la podrum dzășie ani!...”. Probabil din cauza faptu-

lui că bunica a rostit fraza afectat și în dialect bănățean, mi s-a întipărit irevocabil în memoria mea
de copil. A fost unul din momentele care, fără voia
mea, au declanșat depărtarea mea irevocabilă față
de tot ce însemna stat și cei care ne erau prezentați
drept mai marii țării. Și cu toate astea, la moartea
lui Gheorghiu Dej, moment de care îmi amintesc
încă foarte bine, la auzul veștii decesului, eram în
curtea școlii, mi s-au scurs câteva lacrimi. Bănuiesc, dar nu pot proba, așadar rămâne doar o ipoteză, erau probabil lacrimi în amintirea bunicului
meu din partea tatălui, pe care nu am avut parte
să-l cunosc, trecut cu forța între cei drepți în anul
de grație 1935. Asta, urmare a faptului că nu a
acceptat și a refuzat, nu doar verbal și cu adresă
precisă, să i se pună coarne. Crimă care s-a mușamalizat, dată fiind implicarea în povestea asta a
unui oficial de rang înalt. Așadar, nu pot crede să
fie fost lacrimi de tristețe pentru moartea unuia
despre care nu știam decât cele vehiculate de media oficială a vremii. Dar cu toate că părintele colegului meu s-a întors după ani de detenție la soție și
la fiu, ruptura dintre cele trei ființe, voită și produsă de un regim arbitrar și impus, a reușit să mutileze sentimentele și psihicul celor trei. Îmi îngădui
aici decât să privesc retrospectiv evoluția celor trei
în timp, evocând doar fapte. Colegul meu, chiar și
după zeci de ani de la terminarea liceului, a rămas
la fel de distant în relația cu cei din jur, dialogul

Este, dragă Jonathan, chiar dacă ție necunoscută, tu existând în lumea ideală, din păcate o
cutumă, ca în relația individ-stat, statul să decidă
în numele majorității, indiferent dacă marea masă
a populației nu este de acord cu o anume hotărâre.
Obicei care se practică și în situațiile în care, de
facto, cel care a decis, în mod obișnuit elita politică,
a greșit în mod flagrant, ori a fost forțată să o facă.
Acest mod de a ignora voința individului, este ceea
ce se poate numi, cea mai crudă și barbară sclavie
modernă. Efectiv, populația unui areal geografic a
fost, aici este vorba de estul Europei, forțată să trăiască după cum a decis un grup restrâns de indivizi,
chiar dacă aleși, mai mult, ori mai puțin democratic. Apoi, dacă și prin voința legilor impuse se mai
interzice individului să părăsească arealul (țara respectivă), atunci asta nu este altceva decât cea mai
de neiertat crimă împotriva individului, crimă
care, din punct de vedere moral și etic, n-ar trebui
prescrisă niciodată. Dar vezi, lumea reală mai are
încă mult până să ajungă să se înțeleagă pe sine și
cât de puțin a reușit ea să înțeleagă motivele pentru
care reușește mereu și tot mereu să se depărteze de
sine însăși.
Iar pentru ca totul să iasă la lumină, am săți aduc dinainte bunule Jonathan și povestea lui
Mișa, bunicul din partea mamei. Chiar dacă bietul
om n-a apucat să se școlească peste măsură și nici
să învețe vreo meserie aleasă, ceva din sinele lui

însă a reușit să-i umple zilele cu destule momente,
unele mai voite, altele de nevoie. Bunicul a fost un
bărbat pe care ghinionul nu l-a ocolit, dar nici norocul. Și-a pierdut prima soție la doar câteva luni
de la căsătorie, urmare unei răni tratată cu mijloace empirice, antibioticele fiind la început de secol
XX nu chiar la îndemâna oricui. Chiar dacă om
simplu, bunicul avea ceva pe care l-am descoperit
mai întâi la mama și mai apoi la el. Bătrânul avea
înnăscut simțul dreptății și al adevărului. Cu toate
că n-avea darul povestirii și nici nu era omul care
să facă mare caz de faptele sale din tinerețe, au fost
câteva situații în care a adus aminte de evenimente
din prima sa tinerețe. Am rămas foarte mirat la auzul faptului că a participat activ la demonstrații ale
sindicatelor în anii '30. Ceea ce însă m-a impresionat
mai mult, a fost indiferența cu care patronatul, monarhia de fapt, a ignorat, dar și reprimat protestul
muncitorilor, ocazie care a făcut ca bunicului să-i
fie împroșcată fața în repetate rânduri cu var. Din
cauza asta, ochiul stâng al bunicului era slăbit și
lăcrima, mai ales iarna. El însă nu a dramatizat
faptul niciodată, ci spunea surâzând, ”Că doar nu

erau îngeri să ne ocrotească și să ne invite la palat!
Apoi astea-s nimicuri, ne-am burzuluit și noi un
ceas, două acolo, măcar ne-am făcut auziți. Doar nu
crezi că patronii s-au speriat de cele câteva mii de
tălâmbe care răcneau cât îi țineau bojocii”.

Când au dat buzna comuniștii la palat și

au fost instalați la cârma țării, bietul om gândea

țara în anii '50, ci dimpotrivă. Cu toate că a învățat
meseria de tăbăcar la Fabrica de piele din Timișoara și chiar a practicat-o câțiva ani tot acolo, la o
vreme, după decesul primei soții s-a recăsătorit.
Trebuind să facă zilnic naveta între satul de reședință și Timișoara, s-a decis să deschidă o cârciumă modestă, în speranța că astfel va reuși să asigure acolo pâinea familiei. Decizia asta însă, i-a fost
fatală după ce marele tăvălug al partidului muncitorilor a început să concaseze pătura socială a celor
înstăriți, indiferent de cât aveau unii avuți la
teșcherea, ori dacă aveau cu adevărat atât de mult
pentru ca să poată fi numiți chiaburi. Așa că,
dezlănțuită, noua clasă conducătoare, având în
spate ursul siberian, l-a botezat fără întârziere pe
Mișa, exploatator și chiabur și l-a trimis în
domiciliu forțat câțiva ani. Nimic spectaculos la
prima vedere, măcar nu era la închisoare, ar replica
la asta nostalgicii utopiei, teribil însă pentru
familie. O mamă singură, cu doi copii minori,
rămasă fără mijloace de subzistență. Dar cu toate
că întreaga poveste îmi este cunoscută, iar modul
mucalit al bunicului de a descrie episoade din
perioada aceea a atenuat în parte cruzimea unor
momente, sunt încă neîmpăcat cu modul în care se
trece astăzi peste teroarea pe care națiunile din
estul Europei au suportat-o zeci de ani. Și pentru
care fapte nu trage nimeni consecințe, nici măcar
morale. E limpede, astăzi nu mai contează dacă
vinul e apă, ori apa e vin.

simplist, cei care vor avea acum ceva de spus, vor fi (*rom. Taci, taci: - Sunt zile în care nu pot avea înde partea celor mulți, se vor griji de talpa țării. Dar credere în mine; un demon mă arde, mă agită, mă
ce să vezi, n-a durat decât câteva luni după ce l-au devorează. )
forțat pe rege să plece din țară, că a și început schimbarea la față. Iar el, omul simplu cu afinități clare
pentru principiile liberalismului, a dreptății sociale,
a trebuit să simtă pe propria piele rigoarea schimbării regimului social-politic. Aici, bunule Jonathan, trebuie să subliniez imediat ceva de necrezut,
ceva anume, care contrazice firescul. Cu toată
afinitatea bunicului spre ideile ideologiei socialiste,
el n-a fost niciodată adept al practicilor partidului
pus să strunească societatea înspre utopia comunismului, ci mai degrabă un liberal de stânga. Asta
însă nu l-a ferit de valul de teroare care a cuprins

PAUL LEIBOVICI
BOTEZUL în apa IORDANULUI

Când le venea rândul de a coborî scările spre
apa iordanului, sticlele de plastic rămâneau undeva pe
mal. Este interzis a se lua apa direct din Iordan din
motive, bine înţelese-igienice. Cei care coborau purtând tunici albe erau români, ruşi şi etiopieni. Majoritatea s-au coborât în adâncimea apei pentru a-şi
uda capul.
Pelerinii au zăbovit timp îndelungat. Fiecare
grupare cu preotul lor care citea din Cartea rugăciunilor cu glasul plin de emoţia unicului moment.
Iar gruparea credincioşilor, înconjurându-l răspundeau: Amin!
Printre cei de faţă erau şi palestinieni care
mărturiseau: suntem pentru prima dată aici şi trecem
botezul creştinismului''. Rosteau cuvintele cu o încredere neclintită citând fragmente din Sfânta Scriptură.
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Credincioşii au ieşit din apele râului, iar de pe
tunicile lor albe se scurgeau picături de apă. Sub
razele soarelui păreau bobiţe de argint strălucitoare.
Privirea mi se umplea cu nesfârşitele podoabe magnifice. Liniştea, o linişte pe care am putut-o constata
doar în acel loc. Locul denumit: Botezul în apa Iordanului.
Oamenii ţineau în mâinile lor sticle de plastic pline cu apa sfântă din Iordan. Apă cu nuanţe
cafenii sau de un gri nemaiîntâlnit altundeva. Erau în
acea zi, în jur de 7000 de credincioşi ai bisericii ortodoxe şi ai bisericii etiopiene. Se sărbătorea ,,botezul
lui Ioshua pe locul unde Iohanan la botezat cu apa
din Iordan şi ,,atunci s-a deschis cerul auzindu-se
glasul care spunea ,,eşti fiul meu iubit prin care răspândesc...(Biblia Nouă, Matei 3,16-17)
Înainte de a coborî spre apă, au mers la duşurile din apropiere pentru a-şi îmbrăca acele tunici
albe, ori stăteau cuviincioşi în aşteptarea rândului, pe
lângă numeroasele autobuze sosite în acea dimineaţă.
Scările de lemn duc spre un platou înconjurat
de bârne de siguranţă. Unii dintre pelerini făceau primele cunoştinţe, schimbau părerei sau se fotografiau.
Un loc pitoresc în apropiere este rezervat
picknikurilor. Unii turişti şi-au sărbătorit ,,ziua onomastică''-nou prilej de bucurii şi afirmare a credinţei
strămoşeşti. Poate un unic prilej în viaţă!

Cei care mai fuseseră prin acest loc, cu alt prilej, i-am auzit spunând: ,,cu toţi suntem creştini.
Sfinţirea în apa Iordanului ne este comună tuturor:
români, ruşi, etiopieni, greci, palestinieni''.
Un om mai bătrân venit din Ierusalim pentru
a nu ştiu câta oară, privea spre cei din jur, le asculta
vorbele, fără a le înţelege tâlcul. Asculta pe cei care
vorbeau româneşte sau ruseşte şi rostea ca pentru
sine: noi ne-am botezat în decursul anilor, dar ei –
arătând către cei care stăteau la rând, ei n-au avut
prilejul! Comuniştii nu le-au dat voie! Ei sunt ucraineni, ruşi, români. Numai acum li s-a permis şi au
venit să se boteze creştini.
Cine nu a putut fi în apropierea Patriarhului
greco-ortodox Teofil, putea observa ceremonia pe
una din cele două ecrane mari care au fost instalate pe
marea întindere din apropiere. Patriarhul Teofil a prezidat ceremonia lăsând să zboare doi porumbei albi
ca zăpada.
În actele oficiale şi hărţile din Israel locul este
denumit ,,Cezarul din Iehud''. După credinţa aceasta,
prin acest spaţiu au trecut fii lui Israel râul şi Eliahu a
luat în mare vâltoare, drumul cerului.
Palestinienii îl denumesc ,,locul Botezului''. În
trecutul îndepărtat se presupune că aceste pământuri
erau proprietatea bisericii greceşti ortodoxe, drept care
au fost găsite unele urme ale mânăstirilor acestora.

Denumirea uneia dintre mânăstiri, ar fi fost
,,Regele judeilor''
Îngrădiri şi placarde atrag atenţia vizitatorilor,
indicând apropierea de locul ,,Sfânt''. Până în 1980 nu
s-a putut vizita, dar la propunerea patriarhiei ortodoxe au început amenajările şi de două ori pe an au
loc ,,sărbătoriri oficiale''.
În ultimii ani s-au făcut investiţii de aproximativ şapte milioane de dolari. În acest fel s-a dezvoltat
turismul şi se pot oficia zilnic slujbe religioase. Locul
a fost dat în îngrijirea ,,Societăţii pentru protejarea
naturii şi a parcurilor''. În ultimii ani societatea a deschis un magazin cu obiecte sfiinte, amintiri, cărţi bisericeşti şi broşuri în mai multe limbi cât şi hărţi. Adeseori vom putea întâlni în jur de 2000 de turişti zilnic.
Într-o statistică a anului 2018 vom constata în jur de
65 de mii de vizitatori. Societatea amintită permite
tuturor credincioşilor, de pretutindeni şi de orice credinţă să-şi desfăşoare activitatea religioasă. În acest
scop, locul este păzit de forţele poliţiei israeliene timp
de 24 de ore continuu. Deasemeni ambarcațiuni conduse de poliţişti păzesc apele Iordanului, în scopul
securităţii vizitatorilor.
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Un magazin special amenajat vinde celor interesaţi ,,apă din Iordan''; un post de prim ajutor sanitar
este permanent deschis cât şi un post de pompieri şi
Salvamar pentru cei care doresc să facă plimbări cu
bărcile de-a lungul Iordanului.
Palestinienii ortodoxi din Sahnin şi Toran din
Galil, din Genin, Ramala şi Beit Lehem ca şi din
Metul Kerem, precum numeroase familii din Iaffo
sau Ramle şi Lod. Însăşi proprietarul bărcilor de
cauciuc este din Iaffo.
Putem întâlni locuitori ai Ierusalimului ,Beit
Hanina. Întreţinându-ne cu unii din vizitatorii amintiţi mai sus, am înţeles că sunt vizitatori aproape permanenţi la unele din sărbători. Armata şi securitatea
israeliană păzeşte locul în permanenţă, încât fiecare
dintre turişti să poată fi în deplină securitate, să poată
a-şi desfăşura rugăciunile în linişte şi pace. Deasupra
bisericii ortodoxe flutură steagurile donate de colectivul patriarhiei. Ceremoniile religioase a tuturor
pelerinilor, indiferend din ce colţ al lumii sosesc cât şi

a vizitatorilor din Israel sunt ocrotite, încât fiecare
credincios poate să-şi îndeplinească slujba.
Adesea, se pot auzi, de la distanţă cântecele
religioase a corurilor în diverse limbi. Atunci pare-se
că cerul s-a deschis în faţa tuturor şi cuvinte de linişte
şi Pace parcă-şi iau zborul către înălţimile cerului.
Câteva ore pe malul Iordanului, în acea atmosferă liniştită, pastorală rămâne adânc în sufletul şi
inimile vizitatorilor.
* Râul Iordan este cel mai important şi cel mai mare
râu din Ţara Sfântă. Izvorăște de la poalele muntelui
Ermon, străbate valea Hula şi se revarsă mai întâi în
lacul Tiberiadei. Apoi îşi continuă traseul de aproximativ 250 de km până la Marea Moartă. Pe malul
răsăritean al Iordanului., vizavi de oraşul Ierihon, a
venit Iisus pentru a fi botezat de Ioan Botezătorul în
apele Iordanului. Acest loc a fost identificat de creştinii secolului III. Astăzi în locul respectiv există o
biserică şi mulţi creştini vin aici pentru a repeta gestul
lui Iisus.

Și cimitirul din dealul orașului și-a deschis porțile
și l-a primit în pământul lui,
la câteva cruci depărtare de Constantin
și de făuritorul de corăbii.

VIRGIL DIACONU
Prietenii mei
Prietenii mei au plecat rând pe rând
și fără să spună nimic.
Prietenii mei nu mai sunt.
Pe primul dintre ei, pe Constantin,
l-au găsit spânzurat în camera lui de visare.
Ceilalți au fost învinși de propriul trup,
care nu a mai vrut să le fie prieten.

Albe și de marmură sunt crucile lor,
scrise în piatră sunt numele lor, pe toți vecii!
Galbene lumânări se aprind din când în când la
căpătâi.
Flăcări galbene pâlpâie la căpătâiul lor,
flăcări care le luminează drumul,
ca să știe sufletul, despărțitul de trup,
pe unde să meargă,
în timp ce ei rămân închiși în casele lor de lemn;
în timp ce carnea și pielea, și mușchii lor
se desprind de pe oase...
Ce oameni au fost!, spunem noi,
și aprindem lumânări la căpătâiul lor.
Galbene lumânări la căpătâiul lor de piatră,
în cimitirul de piatră.

Și orașul morților și-a deschis porțile
și l-a primit în pământul lui,
la câteva cruci depărtare de Constantin,
spânzuratul, cel care se săturase de lume
și a ales singur să plece.

Prietenii mei au plecat rând pe rând
și fără să spună nimic.
Prietenii mei nu mai sunt.
Sufletul lor călătorește prin bezna de dincolo,
prin nesfârșirea de dincolo,
iar noi credem cu tărie că vor ajunge undeva,
până și Cartea Sfântă ne spune că vor ajunge.
Poate că vor sta în preajma Domnului
și vor fi iertați pentru toate greșelile,
cele cu voie și cele fără de voie.
Așa spune Cartea, care se îngrijește atât de bine
de speranța noastră, în timp ce prietenii mei
rămân închiși în casele lor de lemn,
în casele lor de pământ, iar carnea și pielea,
și mușchii lor se desprind de pe oase.

Cât despre Gheorghe, stăpânul culorilor,
acesta a fost doborât chiar în timp ce lucra.
Stau puțin să mă odihnesc, și-a spus el,
uitându-se spre geamul de unde venea lumina,
apoi l-au găsit pe dușumele…
Întins pe dușumele și doborât de propria inimă,
chiar în mijlocul visului.

Ce oameni au fost!, spunem noi,
și plecăm singuri acasă,
cu un colac și o lumânare,
cu un ban înnodat la colțul batistei,
sau cu un prosop dat de pomană,
după cum fiecare familie îndoliată
își închipuie că îmblânzește moartea…

Cel care făurea corăbii a fost răpus de cancer.
Ajuns ca o umbră, l-au purtat prin saloanele albe,
radiațiile cu cobalt trebuie să rezolve totul, au spus,
însă ele nu au rezolvat nimic.
Totul a fost prea târziu pentru el.

Da, moartea își face întotdeauna de cap.
Ea fie ne smulge dintr-o dată
din camera noastră de visare,
fie ne chinuie în fel și chip înainte de plecare,
vezi, pe ultimul meu prieten, pe Nicolae,
moartea l-a vlăguit încetul cu încetul,
l-a secat de puteri,
deși cele două tuburi de plastic înfipte în vena de
la gât,
care îl hrăneau cu serul acela miraculos, în salonul
alb,
și-au făcut datoria până la capăt.
Serul miraculos încă mai era pompat în vena de la
gât
atunci când l-au găsit fără suflare...
În cele din urmă i-au smuls tuburile care îl legau
de viață
și l-au mutat jos, la morga spitalului. Iar de acolo –
în sicriul de lemn, așa cum au fost mutați, pe rând,
prietenii mei, cu toții în sicrie de lemn și îngropați
nu departe unul de altul, la câteva cruci depărtare.
Și noi stăm posaci împrejurul gropii,
privind cum se bat cuiele în capacele de lemn ale
sicrielor
și cum sunt coborâți cu sfori în locul de odihnă.
Apoi se trag lespezile deasupra și asta este totul…
Și asta este totul…, spune doamna din fața mea,
doamna elegantă în negru, morții cu morții, și viii
cu viii,

șoptește ea, citând din Sfânta Scriptură,
în timp ce prietenii mei sunt închiși în casele lor,
în noile lor case de lemn, în întuneric,
iar carnea și pielea, și mușchii lor se desprind de
pe oase,
în cimitirul din dealul orașului...

Vezi, cimitirul este ridicat deasupra orașului,
ca să aibă o bună perspectivă asupra celor de jos,
a celor rămași pe marginea gropii.
Și ca să ne vadă pe toți cum petrecem și ne bucurăm,
sau cum visăm la câte și mai câte…
Ia uite cum se mai bucură oamenii pe pământ,

spune doamna elegantă în negru,

ia uite cum mai strângei ca furnicile case peste case

și averi peste averi, și cum își mai mănâncă ei
de sub unghii pentru câțiva arginți în plus,
ca să-și îngrașe conturile și averile care nu le ajung
niciodată, spune doamna în negru,

care umblă cu pași de pisică prin camerele noastre,
sau care merge alături de noi pe străzile aglomerate,
urmărindu-ne îndeaproape, ca o umbră…
Numai Îngerul nostru o vede și îi ține calea, numai el.
Uneori chiar o face să bată în retragere o vreme,
până într-o zi, când doamna care merge în spatele
nostru
ne taie dintr-o dată calea, iar noi ne oprim
în mijlocul visului, tocmai în mijlocul visului…
Da, prietenii mei au plecat rând pe rând
și fără să spună nimic.
Prietenii mei nu mai sunt…
Și eu umblu singur pe străzi, intru în biserica
Sfântul Ilie a copilăriei mele și mă rog pentru ei.
Și în biserica Sfânta Vineri și la Mavrodolu
mă rog pentru ei, pentru liniștea sufletului lor,
tulburatul.
În rest, eu îmi văd de ale mele,
din când în când mă întâlnesc cu Îngerul,
cu Îngerul strălucitor, care mă ajută
să vorbesc cu prietenii mei, vezi,
uneori Îngerul chiar îmi împrumută uneltele lui de
scris,
iar eu închipui atunci mici scrisori pentru prietenii
mei,
ca să le spun, în fine, tot ce nu am apucat să le spun…
Ba, de la o vreme, eu am început
să le scriu scrisori pe propriul meu trup.
Acum știu prea bine de ce poetului Epimenides
i s-a găsit pielea împestrițată cu tot felul de litere
când a plecat dintre greci…
Da, eu încă mai scriu scrisori pentru prietenii mei,
încă mai bat cu pumnul în lespezile lor, să se deschidă!
Să se deschidă și să se întoarcă în visul lor!
Îngerule, ai grijă de mine, nu mă lăsa,
că pământ sunt și cenușă sunt,
iar dacă mă uit în morminte eu nu mai știu
care sunt oasele lui Constantin, și care sunt ale lui
Gheorghe,

care sunt oasele lui Nicolae, și care ale făuritorului
de corăbii,
în vecii vecilor.
Amestecate sunt toate, Îngerule, amestecate.
Eu însumi am ajuns să mă amestec cu oasele lor…
Atunci când sunt singur, eu însumi mă amestec
cu morții...
Îngerule, ai grijă de mine, nu mă lăsa!
Roagă-te pentru noi, Îngerule, nu ne lăsa!
Pentru cei rămași singuri în pământ
și pentru cei singuri de pe pământ roagă-te.
Pentru noi să te rogi în lumina de aur a zilei,
Îngerule.
Pentru noi, însingurații!
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lui Radu Stanca

El vine din țara în care poezia e iubită,
se plimbă în trăsuri de lac, salută blând
poporul ce aclamă, iar din când în când,
împrăștie stihuri în limba sanscrită
sau coptă, etruscă, avară, tamilă,
carelă, suaheli, bengali ori hitită,
latină, pehlevi, urartu, umilă se cântă, se spun, se șoptesc, se recită
cuvintele lui sunt ca aurul vechi,
sau muzica veche cu sunet duios,
se poartă la glezne, la gât și urechi din burgul acesta e cel mai frumos
și totuși el știe de-o seară de vineri,
o umbră plutind, de preziceri urâte:
la negre răspântii l-or prinde cei tineri
și îl vor ucide, cu pietre și bâte.

pierd oare totul? Azi, bezna e „noul“ roșu. Iar forțele

ANDREI ZANCA
portal

(fragmente)

27.
Când suntem în stare să dăm un răspuns
simplu, pe înțeles, copilului la întrebarea lui obsesiv
de exasperantă, de ce, abia atunci putem spune că am
înțeles și noi ceva, o brumă din viața asta. Însă tocmai
această simplă întrebare ne pune în mare dificultate.
Parabola cea mai importantă în aceste sens din Evanghelii este cea a Fiului Risipitor. Din ea se desprinde
faptul că noi ne separăm de dumnezeu, rătăcind, însă
el ne așteaptă. Așteaptă să ne revenim după experimentul acesta firesc al rătăcirii; să ne întoarcem. De
aici se poate desprinde faptul că orice am face ori
gândi, el ne așteaptă. Suntem mântuiți cu toții de la
început, căci el nu ne aduce pe lume, ca noi să ajungem în focuri veșnice. Suntem de la început cu toții
în mâna lui. Ceea ce facem noi e rătăcire, experiment
personal - conștientizare și reîntoarcere. Bolile,
accidentele, suferința, durerea, situațiile și lovi-turile
extreme ale vieții sunt în acest sens un bun prieten,
care îți indică unde ai greșit (unde și cum ai ratat
ținta: harmatein). Aici se despart lucrurile: unii se
vindecă definitiv din toate punctele de vedere, alții
perseverează în rătăciri. Și apoi îl auzi pe câte unul
spunând, uluitor: dacă îl accept pe dumnezeu, nu

beznei par apucate de disperare. Accelerează demonizarea, însă cu o anume blândețe, extrem de rafinată.
Bezna nu pierde, nici nu învinge. Mulți îi intuiesc disperarea și mai ales semnificația ei. Părintele Arsenie
spunea laconic și decisiv: în mintea strâmbă și lucrul
drept se strâmbă. Temeiul creștinătății e Hristos. Tot
Arsenie spune: de acolo de unde sunt vă voi putea
ajuta mai mult (neîncorsetat de deșertăciunile, mărginirile și neajunsurile lumii). Înțelepciunea smerită
nu e grăitoare decât printr-o tăcere grăitoare. Simpla
prezență a unui Limpezitor, a unui Trezitor contaminează în jur prin duhul divin. Mulți însă din cei ce
mijlocesc între pământ și cer ar trebui să fie mai permeabili la modernitate, orientări perene, la nou, la
științe, arte, descoperiri, care nu fac altceva decât să
ateste tot mai mult existența incontestabilă a lui dumnezeu („cum să nu cred, doar sunt om de știință”, a
spus un fizician celebru, cum am mai remarcat undeva). Să fie mai deschiși așadar, mai îngăduitori, mai
atenți la tot ce se întâmplă; cu o cultură și un profesionalism de marcă, cu smerenia harului primit. Cu
alte cuvinte să fie contemporani, sincronizați cu toți și
toate. Altminteri riscă să-și rărească tot mai mult
turma, lucru la care reacționează mai ales tinerii,
atrași de tot ce-i nou. Atrași firește imatur mai mult
de minune decât de conținut. De hedonism decât de
vitalitate, de viu. E nevoie de o adaptare la timp și la
vremuri, de-a lungul trunchiului înălțat de strămoși.
Un medic, spre exemplu, are de-a face azi, cu altfel de
boli, necunoscute față de cele clasice. Spre a putea
tămădui el trebuie să intre în legătură cu alte științe și
compartimente: cu oameni de știință și savanți din
fiecare compartiment, care să explice responsabil
efectele electromagnetismului, ale mobilelor, calculatoarelor etc, asupra sănătății omului (în conlucrare,
colaborare cu medicul specializat), să lămurească cu
aceștia, efectul ierbicidelor, ale otrăvirii pământului,
apelor, ale alergiilor etc. Toate acestea într-o conlucrare responsabilă între ei însă conștienți și de rolul decisiv al spiritualității, al rugii și credinței. Textele sacre
și evangheliile se potrivesc de minune în acest sens,
prin constelațiile infinite ale posibilelor lor interpretări, prin evantaiul larg al semnificațiilor pe care le
oferă; trebuie doar făcută analogia iscusită dintre ele
și timpul în care se trăiește. Cu alte cuvinte să fii la

curent cu tot ce e în jur. Asta presupune: să fii teolog,
poet, psiholog și la curent cu descoperirile tehnologice, și mai ales cu efectele lor, în același timp. Totul
configurând o înțelepciune smerită. Cu alte cuvinte să
facă ce a făcut Hristos utilizând parabolele: se adresa
în același timp tuturor nivelelor de conștiință și de
vibrație lăuntrică înlesnind astfel tuturor acestor să
facă saltul; știind că totul e și o problemă de contaminare spirituală lentă și treptată. Simplitatea e mereu
dovada prezenței divine, complicațiile sunt specialitatea beznei. Cine are urechi de auzit ...Aceasta (spre a
reveni la începutul acestui text), pretinde o artă a
simplității absolute spre a spune, a lămuri cele mai
„complicate” lucruri. Lucru nu tocmai ușor. Să știe să
asculte răbdător și să fie firește de o mare smerenie.
Nicicând să nu părăsească dreapta socotință, buna
socotință, adică să insufle în jur faptul că fiecare ar
trebui să fie nici mai mult nici mai puțin decât ceea ce
este. Să ne reamintim așadar cine suntem. Oamenii,
mai ales cei mai tineri, vin să afle, să se limpezească,
să fie lămuriți cu ceea ce se întâmplă Aici și Acum. De
aici relaționările iscusite, analogiile necesare dintre
trecut și prezent cu răsfrângeri înspre un viitor posibil. Totul dozat firește, lucru extrem de important, de
un umor tămăduitor, firesc și îngăduitor. Nu există
deținători de adevăr, mijlocitori de sacralitate și apoi
masa neștiutoare. Există mai ales trezitori, ca ceilalți să
se pună singuri la rândul lor pe trudă, pe cale. Fără
calea personală către divin nu există spor; doar jubilare lăuntrică, comodă. În masa ascultătoare, și la propriu și la figurat, au existat și există mereu persoane
cu revelații din cele mai adânci ca să devină prin ei
evidente lucrările Tatălui, spre a parafraza o spusă a lui
Hristos din Evanghelii. Ei bine, tocmai această barieră
nevăzută dintre mase și mijlocitori, îi amuțeș-te pe cei
cu revelații spontane, le răpește curajul de a păși mai
departe, de a le rosti, „spre nu păcătui” în fa-ța
mijlocitorilor și implicit în fața Domnului, cum de
atâtea ori li s-a spus întru intimidare și teamă. Pretutindeni există pe lume asemenea revelații. La cine nici
nu ai bănui. În toate religiile și în toate culturile. Să
fim deci mai permeabili, mai flexibili, altminteri devenim istorie, muzeu. Ce avem noi bun să dăm la ații
și ce au ei bun să acceptăm cu bucurie la rândul nostru. Deschidere, nu claustrare, recluziune și închidere
în dogme. Toleranța - atât de clamată de microbii co-

rectitudinii politice -, nu e posibilă față de intoleranți,
nici îngăduința față de cei neîngăduitori. Dârzenie,
demnitate, fermitate. Nu slugărnicie, ori scuze umile.
Lăcrimăm, ne înălțăm și plecăm mai departe. În cele
din urmă, mai toți ajungem odată la întrebarea esențială: pe cine te poți bizui pe lumea asta? Și răspunsul e
mereu doar Unul.

28.
Dacă privim creștinismul din perspectiva unor
filozofii și orientări de înțelepciune și practici milenare și invers, toate acestea din perspectiva creștinismului, se poate produce o benefică îmbogățire, o împlinire reciprocă, o adaptare evolutivă aflată mereu în
ramele contemporaneității, și nu o încremenire, o limitare, o cantonare, care duc la extincția furișă, însă
sigură în vreme, a oricărei religii. Asemănările dintre
ele sunt mai multe decât deosebirile. Însă dogmatizările împiedică mult evidențierea acestor lucruri (pe
care maestrul Suzuki le-a exemplificat într-o celebră
carte pe trei coloane, unde denota asemănările până
la confundare între ele; acest lucru a fost se poate
exemplifica și dintr-o întâlnire dintre el și Heidegger,
când la urmă filozoful german, după ce l-a ascultat
îndelung pe japonez a spus: asta e în fond tot ce am
încercat eu să spun în toate cărțile mele); își dăunează
propriei spiritualități cu închistarea lor. O erodează
până la dispariție, și nu fiindcă nu ar exista în ea valori verificate în timp, perene, ci prin pierderea însăși
a celor ce o împărtășesc, a tineretului mai ales. Ca orice fenomen, și religia este în evoluție, cum în evoluție
se află în fiecare clipă întreaga lume; în desăvârșire
continuă. Însuși dumnezeu se află în armonie cu
această evoluție, care tot de la el pornește. O evoluție
lăuntrică. Dictaturile, dogmele se manifestă ostil prin
lipirea de etichete, lozinci și clișee. O armă teribilă, insidios-demonică de manipulare a maselor, care preiau cu ușurință și satisfacție, în comoditatea lor proverbială, toate aceste etichetări. Toate instituțiile, spre
a-și păstra și spori puterea se folosesc de ele, începând
cu biserica ca instituție, și nu ca vibrație sacră de cel
mai pur umanism, de cea mai vibrantă blândețe, continuând cu Inchiziția, și azi cu neomarxismul, o neoinchiziție, cu planificări globale. Îmi aduc aminte de o

convorbire telefonică cu Vasile Andru, care îmi era
prieten. I-am vorbit cu entuziasm și bucurie despre o
minunată carte a unui maestru zen, chinez, născut la
New-York, și culmea, creștin, care tocmai scrisese o
carte extraordinară despre Isus, numindu-l un maestru zen desăvârșit, absolut; aceasta, din perspectiva
zen-ului în care acest om era el însuși un maestru.
Vasile s-a înfuriat cumplit vorbind de … erezie. El care experimenta energetismul, era la curent cu ultimele
descoperiri ale fizicii cuantice, cunoștea ca nimeni altul în România fenomenul yoga, bioetica, sacroterapia,
etc. Uitând parcă faptul că erezia era eticheta aplicată
de cei care au făcut din creștinism o instituție, uitând
că însăși inchiziția era cea care folosea această stigmatizare cu predilecție, într-un mod definitiv, mortal și
cu iuțeala fulgerului. Uitând parcă faptul că tocmai
prin etichetări din acestea rapide, scurte, definitive,
care prind la mase, se petrece azi catastrofala prăbușire de valori autentice. În acest sens, părintele Arsenie
Boca nu are nevoie de canonizatori. Îl iubește și îl venerează un popor întreg, care-l privește prin ochii
inimii. Mai puțină „robie“, mai puțină teamă și mai
multă demnitate și smerenie întru dumnezeu. De ce
să scriu, cum îmi reproșează unii, dumnezeu cu majusculă, deopotrivă ce el nu poate avea un nume? Din
respect, vine răspunsul automat. Însă respectându-i
atotprezența și nu printr-un artificiu ortografic, pe
care nu și l-ar dori, ori prin stilizările ortografice ale
unor fățarnici. Însuși denumirea de „Domnul”, de fiecare dată când îl utilizez, dintr-o convenție stabilită,
am un sentiment tulbure de inconfort, căci îi simt
atotprezența de nedenumit. Îi aud însă pe unii, partizani ai majusculelor, vorbind despre dumnezeu cu o
siguranță de invidiat. De parcă le-ar fi împărtășit doar
lor tainele lui. Tocmai asta e erezie: să vorbești cu
atâta aplomb despre gândurile lui dumnezeu, când
nu-ți cunoști nici măcar gândurile tale imediate, când
nu ești în stare să-ți stăpânești propria viață. Eu doar
încerc cu o împăcată blândețe să mă apropii de el și
de ele, cu aceeași înfiorată ezitare cu care o furnică ori
o pasăre se opresc în fața unei mâini întinse cu drag și
cu tandrețe înspre ea. Iubirea, respectul, venerația,
smerenia nu se manifestă prin rafinamente ortografice ori convenții. Iubește, fă binele și nu te întreba, de
ce ești acum, acolo unde ești. Totul e în mână lui
dumnezeu. Bombardați de informații, tinerii vor să

aibă în creștinism un reazem absolut (pe care-l acceptă și-l simt tocmai în momentul în care el se deschide
spiritualității sub toate aspectele ei), să se simtă călăuziți de creștinism întru consolidarea unui discernământ al dreptei socotințe, al bunei simțiri. Nihil humani ...Reprezentanții sacralizați ai credinței trebuie
să fie la curent și cu bezna, cu infiltrările ei în lume, și
aceasta mai ales întru lămurirea lor, pentru a le putea
astfel da în vileag, a demonstra răul cantonării în ele,
în anume practici și orientări (care sunt limpeziri,
echilibrări trupești și sufletești, de la care însă drumul
spre divinitate trebuie continuat, ele fiind doar instrumente spirituale, dinspre care abia începe Calea). Altminteri îi pierd pe mulți, îndeobște pe cei tineri, ușor
de ademenit de tot soiul de rătăciri, de ideologii, care
trebuie deîndată explicate, și nu, automat înfierate.
Orice ideologie este mai atrăgătoare pentru neaveniți
decât credința în sine. Vibrația demonică care străbate ideologia e mai seducătoare prin însăși promisiunile ei deșarte. Pulsul contemporan trebuie să bată și în
biserici. Pesemne, preoții ar trebuie să fie dintre cei
mai bine pregătiți oameni ai cetății, spre a lumina tinerii, care ca și noi pe vremuri, sunt atrași de nou mai
mult decât de ce a fost și rămâne, de voim ori nu.
Așadar, având nevoie să știe, să fie lămuriți cu ce a
fost, cu un trecut, care le-a făcut posibil prezentul; o
configurare, un cult al memoriei. Toate aceastea sunt
bune și de dorit. Adevărul e însă mult mai simplu, ca
întotdeauna de fapt: un preot trebuie mai întâi să aibă
har. Fără de grație nici iubirea nu este posibilă. Doar
iubindu-l pe dumnezeu, prin grația lui, putem iubi cu
adevărat un altul. Eu, atâta vreme cât simt că dumnezeu îmi surâde, spun ce cred. Și doamne, cum mai
gem pădurile în cărți, și cum mai înverzesc și vibrează caduc, cărțile în păduri.

29.
Arta, mai ales muzica, oglindesc pe parcurs o
separare, o rupere treptată de divin, o demonizare
culminând cu postmodernismul, această deltă aluvionară a culturii și artei. Începând, să spunem, cu arta
plină de sacralitate a cântecelor gregoriene, cu preclasicii, clasicii și cu perioada romantică, vezi cum timpul se precipită. La început lent și apoi tot mai accele-

rat. Azi timpul parte să gâfâie tot mai tare în muzică,
în toate. Chiar și în muzica de mahala, începând cu
„baladescul“ ei picant și continuând cu cea de la începutul secolului trecut din perioada interbelică. Regăsim o „nevinovăție“, o candoare, o manifestare aproape „puerilă“; mai ales în textele cântecelor, dar și ale
muzicii, în genere. În anii de după război, un rimt văratec la început, o acalmie ruptă brusc în anii șaizeci
și continuând furios până azi, când timpul gâfâie audibil, în care ritmurile manifestă nu doar o pierdere a
inocenței, a nevinovăției și a credinței, ci sunt marcate de un suflu demonic, de un ritm monoton ca picătura chinezească, de urlete ca din epoca de piatră. O
alertă, o neliniște, o rumoare și o larmă, care în fond
sunt ale lăuntrului nostru. Manifestările acestea pot fi
interpretate și prin prisma unei psihologii, în care
dezamăgirea, ruperea tot mai accentuată de divin,
duc la depresii, la manifestări agresive, furioase, culminând cu rapp-ul, muzica hip-hop, heavy metal etc.,
mai mult ca evidente în ceea ce privește o dereglare
psihică colectivă. Masaru Emoto a demonstrat deplin
acest lucru în experimentele lui cu apa. Simți cum ceva se strecoară pe furiș, se insinuează demonic în
întreaga lume. Ceva malefic. Un ghes al autodistrugerii. Unii disperă, alții o iau razna, majoritatea jubilează. Însă acum se pare că nimeni nu o mai face cu bucurie. Lumea preschimbată încet într-un azil de
smintiți. Niște neandertali digitali. Și totuși în fiecare
se simte sfâșierea, setea inconștientă a unui sens, pe
care doar întoarcerea la dumnezeu o poate da. Trăim
pe buza abisului. Sfârșitul lumii va fi transmis în direct și mulți vor crede că e vorba de un spot publicitar.
Fiindcă nu mai cred în nimic, urându-se între ei și
mai ales pe sine. Buna mea îmi spunea – și o știa de la
Buna ei – că înainte de potop tot astfel de manifestări,
de intruziuni în lucrările divine au avut loc; că va urma un foc care va pustii totul. Toate aceste manifestări
insidioase, demonice aflate acum la temelia lumii
sunt însă și atât de evident-ridicole pe cât sunt de periculoase. Dacă unii și-ar întoarce chipul înspre lumina, spre care până acum mulți merg cu spatele, dacă
ar privi dinspre hermanuta (încredere, în aramaică) așadar, dinspre încrederea deplină în dumnezeu - totul ar fi salvabil în aceeași clipă. Degradării, dereglării
la care e supusă azi omenirea, răstălmăcirii ridicole,
însă insidioase, periculoase la care sunt supuse toate

valorile și orice om al dreptei socotințe legat permanent
de conștiință, li s-ar putea opune calmul, blândețea,
tandrețea, seninătatea, smerenia și pacea lăuntrică,
care se vor răsfrânge în jur prin ei, prin pura lor prezență. Orice s-ar întâmpla, acestea ar constitui un far
în vacarmul și nebunia din jur. Însă majoritatea este
atât de obsedată de profit, atât de orbită de el, atât de
pătrunsă de seducțiile caduce ale lumii, încât chiar
dacă ar prinde glas ierburile avertizînd-o, nu ar crede.
Ar asculta, ar privi, s-ar mira, însă nu ar crede. Ar trece mai departe ca într-o dependență mortală. Ca și
cum s-ar feri spre a perpetua. De la învierea lui Hristos am înfipt în fiecare milimetru al trupului său, un cui.

35.
Mitul lui Midas e proza scurtă a începutului
de mileniu. Zăresc îngrozit la mulți o adevărată alergie, o ură mocnită la adresa credinței, a creștinismului
în genere. Ca la cei pe care-i irită și îi înfurie ce văd la
alții, fiindcă în fond le au și-n ei, și asta îi dă gata. Dacă te înfurie avariția la altul, fii sigur că o ai în mai
mică ori mai mare măsură și-n tine. De aceea între
grupări adverse precum și în mai toate compartimentele, apare acest triumfalism. Credința este zona anistorică, zona perennis în care ne găsim liniștea și adăpostul, pacea. Tehnologia fără de conștientizare e tot
mai străină viului, omului. În evanghelii regăsești inima, bunătatea, mila, compasiunea, comuniunea,
blândețea, însă și dârzenia, demnitatea și fermitatea.
A acuza de retardism medieval creștinismul, înseamnă nu atât o lipsă totală de cunoaștere a fenomenului
în esența lui, a acestei perioade utilizate acum ca o
etichetă degradantă, ci mai ales a nu o recunoaște, a
nu o cunoaște în esența extraordinarelor ei adânciri și
adâncimi spirituale. Cine l-a putut de exemplu depăși
pe plan spiritual, lingvistic până azi pe Meister Eckehart, recunoscut de toți marii filozofi ca sursă de inspirație continuă, fără a mai vorbi de alți sacerdoți,
martiri ai acelor epoci, pe care până azi, ca și pe
Hristos, i-am răstălmăcit de nu s-ar mai putea recunoaște nici ei înșiși, și care pe plan spiritual se află față de „progresiștii” de azi, de toți „în-noitorii”, fără
de lanțuri, cum zic ei – la ani lumină depărtare. Să fie
atât de ignoranți în aroganța lor încât să nu-și dea sea-

ma cât sunt de nătărăi cu toții? Harțele de mahala
oglindesc grotescul și ignoranța lor, pe care le anticipa atât de frumos Breugel în tablourile lui încărcate
de semnificații premonitorii. Reînnoitorii aceștia vor
în fond doar superficializare, libertinaj, hedonism,
comoditate, toate ridicate la rang de boierie. De aici și
alergia lor la tot ce e curat, la virtute și caractere,
demnitate ori decență. Parcă îi deranjează lumina. Ei
clamează libertate totală, în sensul unui haos iresponsabil. Pretind, cer toleranță absolulă, fiind în fond cei
mai intoleranți. O neoinchiziție, care condamnă purtarea la vedere a crucii, până la marginalizarea totală,
până la amenințarea cu concedierea, izolarea, până la
distrugerea celui în cauză. Orice critică bazată pe bun
simț și logică este condamnată ca fiind anti-mai știu
eu ce, și în cele din urmă un atac la persoană, și se
aud deseori chiar amenințări cu moartea (din nou
proiectarea propriilor tare asupra altora; nu se caută
dialogul, ci conflictul, supremația). În schimb orice
atac la creștinism etc. este încurajat tacit, slugarnic de
alte orientări, prin atitudinea aprobatoare a celor
aflați în vârf. Ce-i determină pe acești corifei ai puterii oficiale să aibe o asemenea atitudine? Întrebarea
nu are decât un simplu răspuns: sunt ascultători și
„interesați“. Față de cine, las pe fiecare să descopere
singur, deși e evident ca lumina zilei, dacă nu am
avea creierul, psihicul atât de scrobit de spălări, atât
de virusat și de parazitat. Și nu e o metaforă, ci un
fapt constatat de psihologi onești, responsabili, sociologi, bioeticieni și alți oameni de știință, - spre a nu se
zice că pomenesc doar pe sacerdoții și martirii de
acum căteva mii de ani, ori de figurile spirituale contemporane. Cu toții învechiți, nu-i așa? Hoțul care
vine pe furiș noaptea, potrivit celebrei parabole a lui
Isus din Evanghelii, a și pătruns. Pe de altă parte s-a
erijat o aroganță a minorității, care pare a poseda
toate drepturile sub un tabu consimțit de corectitudinea politică. O minoritate fără de discernământ, de o
mojicie și o obrăznicie, care nu pot fi decât a unui posedat de beznă. Toate acestea, luate la un loc, îmi par
a fi o jignire crasă adusă tuturor voievozilor fermi în
credință, tuturor martirilor. Oamenii se reîntorc la biserică, nu atât pentru predici, cuvinte, ci mai ales
pentru o anume căldură, o anume aură blândă, pe
care nu o mai întâlnesc nici în familii, nici la locurile
de muncă. Lipsiți de repere se îmbolnăvesc cu zile.

Aici însă, e o anume prezență, pe care o resimt în
mod evident, dincolo de rituri, ceremonii. O anume
comuniune, de care funciarmente au nevoie. Prezența lui Hristos e tot mai resimțită. Pesemne de
aceea lumea devine tot mai demonică, tot mai
absurdă, tot mai înstrăinată de sine, tot mai smintită.
E disperarea beznei în presimțirea luminii tot mai
evidente. Jaful legalizat din marile capitale, profitul,
lipsa de scrupule, pe care le-am preluat însă, nu cu
rafinamentul lor diabolic, ci mahalagește, ca din
topor. O mahala înnobilată de o mafie interlopă și
picantă, a cărei religie e profitul. O fi adus ei și
altceva, însă mereu cu gânduri ascunse, cu veșnicul
cu ce mă aleg, care azi a ajuns să fie aproape tatuat
pe fruntea fiecăruia. Noi le-am dat și le dăm pe
Hristos, le aducem aminte de credință. În timp ce
această lume „progresează“, se debarasează de tot ce
e normal și valabil, o lume pe care până și iadul o va
refuza, vorba lui Dante. Țara a devenit lent pe
potriva unui șvaițăr. Jefuită cu zel. Biserica se află în
stare de asediu. Hedonismul modern, mai ales la
tineri, e principalul ei dușman. Războiul lăuntric, de
necontestat în fiecare, e dublat de unul pe față,
arhiprezent. Rafinat, calculat cu grijă, cu efecte
mortale, distrugătoare sub aparențe blânde, sub
chipuri angelice, în costume asortate mediului, așa
cum se anunță de obicei demonul. Teama și
intimidarea enoriașilor e singurul punct slab, care ar
trebui eradicat. Dacă totul e în mâna lui Hristos, de
ce să ne mai fie teamă, de ce să mai fim timorați,
intimidați? Acest lucru numai terapeutic nu este.
Biata lume îmbolnăvită și terorizată din toate
părțile, numai de ele nu are nevoie. Când însă e
atâta ostilitate, dușmănie, zarvă de mahala în toate
compartimentele societății, e un semn că bezna e
disperată și își aruncă toate strategiile pe piață. Se
simte amenințată. Mulți se alungă, pleacă disperați
și scârbiți. În schimb vin străinii să se adape la
creștinismul nostru, vin atrași de splendoare, de o
viață firească, de natură, întrebându-se: cât timp va
mai fi ea trainică? La acestea există un singur
răspuns: o smerenie aplicată ferm în tot ce se
întreprinde, o smerenie a faptei, totul învăluit într-o
iubire genuină, neclintită, aducând cu ea
transparența. Dacă fiecare ar înfiripa în el însuși
acestea, lumea s-ar schimba, cum spun economiștii

vestici, ca printr-o mână nevăzută.

36.
Devine mereu evidentă o desocializare în care
lumea virtuală e mai reală decât însăși realitatea, cu
care abia mai au contact. Într-un spot publicitar, o fată exclama cu o siguranță grotescă, de un triumfalism
ridicol, referindu-se la celularul pe care îl ținea în
măna crispată ca nu cumva el să pățească ceva: sunt
liberă. Vorbă inconștientă de rob. Cultura de consum
pare să fie singura cultură practicată și gustată azi.
Timpul e singurul obstacol în calea spre dumnezeu,
spunea Meister Eckhard. Însă mulți încremenesc în
timpuri moarte, în timpuri irosite. Uită că fiecare trăiește în fond în timpul lui, în calitatea timpului lui –
de unde pare că se tragă și toate neînțelegerile dintre
oameni. Dacă învățământul, educația ar fi solide, de
calitate, cu ramificări cumpănite intelectual-afectiv,
omul nu ar mai putea fi modelat, structurat de medii.
Ar dobândi discernământ, demnitate și siguranță,
bază. Educația, familia și credința se află însă azi în
cădere liberă. Și asta în toată lumea, global, încât
devine evident, îți sare pur și simplu în ochi faptul că
toate acestea sunt pregătite minuțios și cu braț lung.
Mulți tineri chestionați asupra dragostei și a iubirii
declară senin că nu mai cred în ele. Invadați de beznă,
de energii malefice, cum să mai poată primi harul,
grația divină a iubirii și a păcii? Remediul e simplu, ca
într-o stare de post a inimii: a acorda întâietate sufletului, a-i acorda spațiul necesar de respirație, ca trupul
să fie ridicat la nivelul inimii, al sufletului. Mediile
stau sub semnul profitului, însă mai ales sub ordin. Și
lucrează vesel, fără de nici o adiere deontologică. Se
îndreaptă încet spre o pură și rafinată propagandă. Se
lasă pătrunși pe nesimțite de avantajele acestei poziții
monopolizante, de nivelare globală. Dacă în trecut se
zeificau calități umane ridicate la perfecțiune, azi se
zeifică internetul și celularul, un res, un lucru fără de
care nu mai pot trăi. Ele nu mai sunt, ca pe vremuri,
unelte, ci lent ne stăpânesc și ne elimină calitățile, ba
chiar organele, care se atrofiază, laolaltă cu întregi zone ale materiei cenușii. Rafale de informații ne termină și ne dau gata sub toate aspectele. O lume bolnavă, somnambulă și gata mereu de harță, tocmai

fiindcă în forul lăuntric își simte rătăcirea. Instanța
din adânc.
43.
Nu devine din ce în ce mai evident faptul că
împotriva noastră se poartă un război rafinat, hibrid,
potrivit unui plan extrem de bine pus la punct, pe
termen lung și cu o avangardă a spălării creierelor
extrem de ingenioasă, totul pe baza dictonului antic,
dezbină și guvernează? Doar adunați în jurul credinței, în jurul lui Hristos, în ultimul timp atacat din
toate părțile, putem rezista ca oameni demni de acest
cuvânt. Dacă ruga este, ceea ce e apa pentru sămânță,
cum spunea Gregg Braden, atunci ea este în stare să
mistuie aura demonică, malefică colectivă creată tot
de noi, deasupra unei zone extinse de contexte a
conviețuirii, lucru care duce la o considerabilă diminuare a influenței beznei. Și asta, doar dacă ea face
parte din bătăile inimii noastre, dacă e neîntreruptă și
continuă, ca în rugăciunea inimii. Să ne rugăm așadar, pentru o sporire a iubirii în noi. Singura divizare
reală este cea dintre săraci și bogați. Restul divizărilor
ce urmează de aici, toate -ismele, sunt și au fost mereu
artificiale, insidioase. Azi cine vorbește de neam, națiune, dragoste de țară, identitate, famlie este considerat automat un naționalist, un fascist și un antisemit,
care trebuie marginalizat deîndată. Tăcerea, însă mai
ales prostituarea intelighenției a sporit și sporește o
stare, și-așa catastrofală. Dacă scârba fizica față de reziduri, vome etc. constituie reacția de apărare a corpului față de surse de infecție, să fie scârba psihică
acumulată de-a lungul istoriei față de slugărnicie, lașitate, compromisuri etc. o reacție funciară în fața
adaptării la ele, când te afli la un anumit nivel al
conștiinței? Cele mai dezastruoase compartimente
industriale, cea farmaceutică, cea a producerii masive
de arme, cea chimică, sunt și cele mai puternice, mai
bogate. Profitul pare a nu avea adversar, fiind esențialmente demonic. Prin anii nouăzeci a venit la mine un
cunoscut. Printre altele m-a rugat să aflu cât costă aici
utilajele pentru spălarea și întreținerea de mașini.
Voia să-și facă și el o astfel de spălătorie automată în
țară. M-a rugat de asemenea să mă interesez cât costă
o donație de rinichi aici. L-am privit uimit. Mi-a spus
că e gata să doneze un rinichi pentru această hală de

spălare și întreținere cu tot dichisul. Am rămas
stupefiat. Să ne negăm la nesfârșit pe noi înșine?
Negare a Viului, negare conștientă a celui Viu negare de sine, într-un cuvânt o declarație conștientă
de-a fi de partea beznei. Hulire a sfântului duh. La
prima vedere, pare să rezistă în timp doar iubirea
maternă și iubirile neîmplinite; restul e supus capriciilor timpului, superficialității noastre proverbiale.
Toate sunt însă surogate față de iubirea genuină, nici
măcar bănuită. Bombardarea cu imagini, genitalizarea societății, pornografia galopantă care inundă
tineretul, distrugerea familiei, alungarea neamurilor,
dezicerea statului de propriul popor, procesul lent de
cretinizare, de tâmpizare totală a maselor, sunt toate
atât de reale, de evidente, încât doar proștii de-a
binelea, în solemnitatea lor nu o pot vedea. Etichetele,
stigmatizările se împroașcă în jur, se lipesc cu o
iuțeală, cu un zel nemaipomenit și cu o logică demnă
de zicala, rahatul e gustos, căci muștele nu se pot înșela. Corectitudinea politică, care strecoară letargia,
lehamitea, mai ales la cei inteligenți, pare să fie unilaterală. E valabilă doar pentru cei mulți. Totul se mai
poate salva în jurul credinței, în jurul lui Hristos.
Totul e regăsire de sine, re-amintire și limpezire de
sine întru transparența absolută. Să fie viitorul deja în
urma noastră? În netulburarea copilăriei zace adevărata libertate; cum doar pe patul morţii observăm că
tot ce-i în jur nu are nimic de-a face cu ceea ce
suntem în sine. Și poate nu trebuie decât să ne aducem aminte cine suntem. Poate nu trebuie decât să ne
reamintim un grai pe care îl vorbeam cândva cu toţii.
Cum cel mai frumos text e pesemne cel care s-ar
putea scrie în clipa ne-sfârşită a morţii, când nu pierzi
decât ce ai, niciodată ce eşti. Nașterea nostră pe un
anume meleag, și aflarea noastră mai târzie, în locuri
pe care nici nu le puteam bănui vreodată - ambele nu
sunt deloc întâmplătoare. Însă rădăcina rămâne. Setea de revenire, gândul mereu reluat la acest meleag,
aidoma. Acest dor inefabul, intraductibil în altă
limbă, cum se spune, pare astfel, fiindcă dorul poartă
însemnele unicității. Zilele trecute am fost chemat ca
translator la tribunal. Niște tineri din București au
furat mărfuri dintr-un mall german. Au fost prinși și
condamnați la câteva luni detenție, deocamdată.
Unul din ei, în fața judecătorului, ținea în mână o
ediție de buzunar a Noului Testament.

52.
Multă lume, fără să știe, doar negociază cu
dumnezeu în actul de rugă. Mai nimeni nu întâmpină
ce i se dăruie cu gratitudine. După cum unii se retrag,
se însingură, spre a împlini un travaliu de limpezire
lăuntrică, tot astfel cel ce găsește scânteia divină prin
aflare personală, revine în biserică, în lume, spre a
răspândi pacea, iubirea și transparența. Însă acum fiecare bătaie a inimii e o rugă; sângele însuși, un neostoit murmur de rugă. El știe că, nu atât seducțiile, ispitele la care e supus un om, constituie un păcat, ci
voința de a păcătui. Întrebarea e mai ales, ce înseamnă
a trăi, aici pe pământ? Nu înseamnă mai ales a te bucura de darul vieții, a fi însăși viața, simplu și firesc în
toate, plin de compasiune, deschidere, asumare,
demnitate și curaj, demnitatea celui care știe că
rădăcina lui se află într-o anume lumină? Cel care știe
cum să întâmpine, cum să traverseze suferința se află
la cel mai înalt nivel pământean. Va fi cel dăruit cu
înțelegere și luminare. „Cine îl caută într-un anume fel
pe dumnezeu, va găsi felul și îl va rata pe dumnezeu.
Dacă nu-l caută într-un anume fel, atunci dumnezeu îl
cuprinde, așa cum este, în el”, astfel Meister Eckhart.
Fiecare se poate lăsa cu încredere și nădejde, fără de
prejudecăți, în adâncul său. Ceea ce în fond atrage cel
mai tare la un sfânt, sacerdot ori la părinții bisericii,
nu este atât respectarea fără de abatere a învățăturilor
sfinte, ci mai ales lumina tainică pe care o răspândește
abisul lor, aflările lor din această coborâre în adânc,
din care se răspândesc toate consolările și tămăduirile
posibile. În Aflările personale, intime, subiect și obiect
se contopesc. Golul e potența din care se trag toate.
Unul din motivele tragismului istoric este veșnica
competiție și concurență dintre oameni. În lumea
practică avem nevoie de rațiune, de intelect, însă
existența e mult mai largă, mai cuprinzătoare și mai
profundă, depășind aceste forme de context. Eșecurile, ratările noastre presupun mereu o metanoia. După cum o iubire, netraversată de suflul divin, e mereu
caducă. Prin alegerea din acest gol fertil a unei posibilități, în mod conștient și folosind și puterea imaginației, se aduce în realitate un model, care se află
atât în noi cât și în întregul univers mai apoi, putând
fi oricând apelat, rechemat. Gândurile și sentimentele
noastre, prin această înmagazinare universală și indi-

viduală influențează pe toți ceilalți (însă și natura, de
aceea e atât de important să fim în fiecare clipă
conștienți de ce simțim, gândim și facem). Timpul nu
mai există în acest caz, totul fiind concomitență
absolută. Dacă acționăm iresponsabil, inconștient în
acest câmp, influențăm negativ totul. N-ar fi bine, nu
s-ar cădea, să aducem în lume astfel, mai multă pace,
bucurie, seninătate, alinare? Aici intervine ruga, însă
nu doar limitată în timp, ci ca stare permanentă.
Experiențele făcute de grupul Global Consciesness au
relevat faptul că, dacă un grup de oameni dintr-o
anume așezare se roagă în același timp, criminalitatea, fărădelegile se diminuează considerabil. Ca apoi,
după încetarea rugilor, să revină la limita dinainte,
ceea ce reflectă faptul că ruga trebuie să fie o stare
permanentă, o trăire conștientă fără de întrerupere.
Ruga însăși se roagă în noi. A fi deplin prezent, conștient în fiecare act. E nevoie deci de o schimbare de
paradigmă. Avem acces permanent la conștiința
absolută. De aici, societatea recentă caracterizată de o
gândire fără de conștientizare, este pricina atâtor
catastrofe. Câmpul de conștiință e doldora de „posibilități” (cum le vorbește și Hristos ucenicilor săi,
pomenind „încăperile” nenumărate din împărăție).
Aidoma celui care după aflările lui abisale se reîntoarce spre a le împărtăși și altora, stingându-se mai
mereu pe drumul lui înapoi, oare merită să-ți lași
viața spre a te cățăra pe un vârf de munte? Unul se
întoarce din abis, celălalt se înalță, spre se adânci în
sine: doar dumnezeu și muntele cunosc taina, ghesul
și răspunsul. „Ateismul nu are sens. Când mă uit la
sistemul solar, văd pământul aflat la distanță potrivită
de soare pentru a primi cantitatea corespunzătoare
de căldură și lumină. Așa ceva nu s-a produs din
întâmplare.” (Isaac Newton).

53.
„Abba, iartă-i, că nu știu ce fac“. Sunt cuvintele

rostite de Isus, în deplină conștientizare a morții
apropiate. Ele oglindesc, fără de vreo umbră de
îndoială, faptul că Isus este fiul lui dumnezeu: nici un
om (funciarmente închis, prins în ego-ul lui), și mai
ales după chinurile îndurate, sporite infinit pe cruce,
amplificate mai ales de cele sufletești, lovit în

miezul sinelui, nu rostește atât de aproape de moarte,
asemenea cuvinte atât de mistuite de ego, cum a
făcut-o Isus: negândindu-se nici o clipă la sine, deși
știe că, doar în câteva clipe se va stinge. Cuvinte pline
de o iubire nepământeană, de compasiune absolută,
divină, implorând iertarea celor ce nu știu ce fac, cu
alte cuvinte nu sunt conștienți ce fac. Dacă reluăm
dinspre această rostire toate spusele lui Isus, ele ni se
înfățișează sub o cu totul altă lumină, un înțeles sporit
de nivelul de excepție al acestei rostiri înaintea morții;
o relectură prin prisma acestei rostiri, dinspre fundalul acestei rostiri. Dintr-o dată spunerile sale se vor
lumina sporit în valențele lor constelative, ridicândune brusc la un alt nivel de conștiință, trezind, aducându-ne pacea, iubirea și compasiunea. Rostirea devine, în acest posibil demers, dominantă și absolut
prioritară, și dacă e asumată deplin poate să mântuie
lumea, să ne mântuie. Firește, dacă o … conștientizăm deplin. Spre o pildă, care dintre oamenii contemporani lui ar fi putut replica, atât de consternant, de
adevărat și de profund, să ridice piatra cel fără de
păcat dintre voi? Nu este și această spunere, ca în
rostirea matrice evocată mai sus, un apel fulgerător la
conștiință, la trezire? Rostirea de la începutul acestui
text, nu frizează eroicul, ca la mulți alți martiri, care
cântau imnuri înaintea morții, ori se revoltau prin
cuvinte grele, blesteme, ori strigau lozinci înainte plutonului de execuție. E șoapta blândă, plină de iubire și
iertare (care în fond sunt aproape sinonime), e murmurul celui ce nu acuză, nu blestemă, nu condamnă,
ci cere lui Abba iertarea celor, care l-au adus aici. Nici
un gând la sine însuși, ci dimpotrivă, pentru cei mulți,
cei care privesc intimidați la ce se întâmplă, din care
unii din cei mai apropiați, vor și nega că îl cunosc.
Prin prisma acestei rostiri unice, spunerile lui suferă o
metanoia a sensului pe care îl poartă. Apelul la conștiință apare foarte des în afirmațiile lui Isus, prin nuanțe reluate, începând cu această parafrazare, mai
întâi întoarceți-vă chipul către Abba, și tot restul vi se
va da, și continuând acum, succint, cu păsările cerului
(care trăiesc absolut în clipă), ori prin mereu reluata,
esențiala rostire, nu vă fie teamă (unde e teamă
nefiind iubire, unde e iubire nemaifiind teama). Trăind conștient în prezent există mereu o rezolvare, o
soluție, însă teama vine tocmai din viitor, din nesigu-

ranța inculcată de gând: oare ce va fi, cum va fi, ce se

va întâmpla etc. Fariseii, învățații au priceput acest
lucru, făcând mereu apel la ziua de mâine, la viitor,
un viitor plin de pedepse, înfricoșător, apocaliptic,
amenințător, spre a trezi teama, spre a menține turma
într-o stare permanentă de angoasă. Dimpotrivă,
Isus: nu vă fie teamă … Trăim mai ales prin instincte,
gândim fără de conștientizare. Animalele au instinctul supraviețuirii, oamenii îl au și ei, însă mai au și
instinctul devastator al manifestării puterii, supremației, al autodeterminării, de sorginte absolut demonică. Toți susținătorii „nou“-lui, a „omului nou“, al
unui nou radical, care să rupă cu trectutul, sunt mai
mult decât ridicoli. Până și grotescul devine prin ele
neadecvat, căci alunecă într-un tragism devastator.
Noul apare prin har, prin grație. Însă în profunzime
acest lucru ascunde, camuflează o strategie deosebit
de efectivă: omul își taie singur craca pe care stă. Nu
mai e nevoie de forțe coercitive din afară care să-l
silească la acest lucru. Au descoperit acum metoda,
ca nu ei să impună din afară, ci omul să își clameze
singur lucrurile pe care vor ei să le impună. Ba mai
mult, să le apere cu furie „justificată“, acuzând pe cei
ce le indică propria și grava lor spălare de creier,
faptul că au devenit victime inconștiente ale acestei
metode insidioase, demonice. Metoda este atât de
rafinat inculcată, încât face masele să creadă că de la
ei pornește acest lucru. Și nu de la cei ce se numesc
„vizionari“. Unii din ei cei mărunți și neînsemnați, sau aflat și se află în ospicii. Însă adevărații promotori,
„vizionari“, sunt cei din vârf, cei fără de chip. Lumea
ia încet forma unei caracatițe: cu un cap minuscul,
dinspre care vin comenzile câtre brațele lungi, extrem
de puternice, care cuprind și înlânțuie întregul glob.
Indiferent de pregătirea noastră, nivelul de conștiință
al fiecăruia e decisiv. Intrăm prin el în rezonanță cu
cei aflați la același nivel de conștiință. Spre o pildă:
unul se află într-o crâșmă și bea la bar o bere. La o
masă alăturată doi se ceartă și unul din ei aruncă spre
celălalt o halbă de bere. Acesta se ferește și halba
lovește în cap pe cel „cumsecade”, aflat la bar (Thorw.
Dettlevsen). Însă acesta din urmă se afla acolo, fiindcă o anume agresiune, aflată adânc și în el, o anume
rezonanță cu cei aflați acolo, l-a adus în acest bar.
Nimic nu e întâmplător. Suntem făcuți în mare din
gol, un gol uriaș între particulele minuscule. La scala
normală, două particule se găsesc la zeci de mii de

kilometri una de alta, și între ele un gol imens, golul
fertil. Totul aflat în vibrație, o vibrație, care intră în
rezonanță cu tot ce îi corespunde ca frecvență, ca
nivel al conștiinței. De aceea se spune că suntem
legați cu toții prin aceste vibrații alcătuind un tot ce
înscrie un destin colectiv uman. Azi, intelectualilor
de pretutindeni li s-a spălat creierul atât de des (trezind adiacent angoasa, panica, neliniștea), li s-a inculcat astfel, mereu reluat, reproșul insidios al lipsei
de toleranță, încât la orice afirmație normală, firească
ca lumina zilei (și care prin urmare nici nu mai e
nevoie să fie subiect de dezbatere), să vină imediat cu
replica, sine qua non: da, dar.... – și urmează imediat
o invitație la toleranță, oricât de grotescă ori ridiculă
ar fi ea, (făcând abstracție de faptul că majoritatea tac
mâlc, deși sunt conștienți de ce se întâmplă). O toleranță dezastruoasă, care face din normal, anormal,
din firesc, nefiresc, încât te crezi într-un ospiciu.
Există, în mod manipulant, atâtea „drepturi ale omului”, încât se pare că nu mai există nici o îndatorie. Se
întâmplă ceva, imediat se face apel la aceste drepturi.
Prin umare se încurajează rafinat o stare de dezordine, de dezbinări și de revoltă, stări care împiedică
orice solidaritate. Prieteni și cunoscuți, care după ani
de relații se detescă, se feresc unii de alții, se suspectează și se bârfesc. Se pare că trebuie să trecem prin
acest iad spre a fi demni de lumină. Isus nu a fost nici
de dreapta, nici de stângă, nici de nord-vest, nici de
sud, nici de alte scheme, (care au fost în timp cu rafinament în-scenate, deși urmează acel divide et impera, care ar trebui să-i alerteze și să-i pună pe gânduri,
însă omul caută mai adegrabă, prin natura lui, conflictul, decât dialogul), scheme cu care s-au obișnuit/le convin multora atât de mult încât nu le mai observă absurditatea (nu formează un tot, o simfonie
întru o intenționalitate a binelui, a responsabilității și
a comuniunii). Adevărul, binele, fermitatea, însă și
blândețea; zâmbetul, însă și surâsul, compasiunea, și
mai ales iubirea absolută, conștiința pură. Suferința
lumii nu poate fi tămăduită decât prin întâmpinarea
ei, nu cu soluții intelectuale, caduce, ci prin învăluirea
ei în iubire, prin mistuirea ei printr-o sporire necontenită a iubirii, însă și prin cuprinderea în ea, mai ales
a beznei. În acest sens pesemne, dorul de nedefinit,
nu este decât o dulce neputință a reamintirii, un blues
carpatic. Între meleagul natal și meleagul nașterii

genuine vibrează și unduie dorul. Iubirea genuină,
adevărata iubire, nu cunoaște limite. Și nu mă las în

genunchi; mă lasă genunchii de smerenie și sfială.

54.
Nu e îndeajuns să ne rugăm doar sporadic, cu
regularitate ori în stări de criză. E nevoie să ne creăm
o stare permanentă de rugă, chiar și fără de cuvinte.
Ruga este o stare anume de vibrație a conștiinței, o
stare aflată la o anume frecvență a acestei vibrații.
Mai ales azi când bio-româna a ajuns să fie un cap
de acuzare. Separați între generații, separați în
familie, dezbinați - părinții de proprii copii, dezbinați între noi – asta este starea în care ne-am lăsat
duși azi de ideologii insidioase, demonice.
Tehnologia modernă a jucat un rol decisiv în acest
sens. O tehnologie utilizată cu mare răspundere,
responsabilitate și limitare conștientă, și nu coercitivă,
înseamnă firește un câștig. Însă în modul în care ea a
distrus, a devastat și a infestat azi lumea prin
utilizarea ei iresponsabilă, dependentă, nelimitată, în
jungla electronică, distrugătoare a sănătății, urmările
se vor vădi deplin abia când va fi târziu. Mai ales că
ea e folosită azi și ca armă împotriva individului, a
neamului, însă și ca arme scalare, gata oricând să
devasteze global totul. Întoarcerea definitivă la
dumnezeu, la conștiința absolută, constituie singura
cale de salvare, de mântuire. Am auzit: smerit am fost,
nu mă lăsa să mor umilit. Orașele Europei sunt pline
de cerșetori, mai mult ori mai puțini organizați; pline
de pensionari, care caută sticle goale în pubele, a
căror pensie, după patruzeci de ani de muncă în
domeniii socotite inferioare, nu atinge nici măcar
pragul chiriei unei locuință modestă, darmite
celelalte, oameni care stau la coadă pentru câteva
zarzavaturi cu preț redus, pe care marile magazine nu
le mai pot vinde și le aruncă, pentru o ciorbă ori o
supă fierbinte, bolnavi și fără de bani pentru
medicamente. Uitați, izolați și triști, ca în Tară. O
lume mințită, de care nu-i pasă nimănui, nici cât
negru sub unghie. Văd oameni, care încearcă să
trăiască decent, onest și care nu sunt lăsați să
înainteze cu nici un pas, dimpotrivă, sunt disprețuiți drept ne-„descurăreți”, oameni dezbinați,

în familie, între prieteni, oameni uitați și detestați
pentru că pun în față celorlalțiț o oglindă. Tot ce se
întreprinde e „spre binele nostru”, însă noi nu știm și
nu aflăm nimic. Nu vi se pare cunoscută această
atitduinte tipică anilor totalitarismului? Lumea
aceasta a duhurilor căzute, în care timpul gâfâie tot
mai tare înspre fundul iadului în această călătorie
transmaterială. Maternă pare să fie doar apa, apa
această sacră, grea de viață. Să ne aștepte undeva o
apă neîncepută? Ruga face dintr-o apă infestată,
necurată, o apă curată, limpezind așadar și trupul, care e în mare alcătuit din ea. Cel ce afirmă că „ne aduce raiul pe pământ“ e prințul beznei. Suntem în lume,
dar nu din lumea asta. Puterea are o structură piramidală. O structură, căreia prostia, sporind înspre vârf, îi
conferă carnație. Prost nu e decât cel ce neagă, cel ce
refuză pe dumnezeu - harul nu coboară la întâmplare; prin har, prin grație se mistuie deplin prostia, orice
ispită, cu alte cuvinte, bezna care ne domină, cum cele
mai reale cifre, sunt cifrele abstracte atașate celor uciși, nu-i așa?

55.
Totul e să înțelegi; iar înțelegerea are loc în
contextul tăcerii. Din tăcerea, în care are loc înțelegerea se desprinde cuvântul împărtășit. Ruga e astfel
participare la Viul deplin. Nu ne rugăm doar spre a
cere, ori când suferim. Ne rugăm prin orice facem;

orice facem în deplină conștiență de sine, poate fi o
rugă. După cum revenirea noastră, așteptarea reîntoarcerii noastre din rătăciri (aidoma parabolei fiului
risipitor) e ruga revărsată de dumnezeu asupra noastră. Orice gând purificat, limpezit de sacralitate, de
duhul sfânt - e o rugă. Când începem să înțelegem,

prima întrebare ar trebui să fie Unde, în ce lume
trăim acum. De aici începe apoi alegerea, decizia pentru lumină ori beznă. Am auzit cu stupoare în cercuri
înalte cerând unuia care vorbea despre Hristos, să
vorbească în limitele corectitudinii politice, spre a nu
jigni pe alții de altă credință. Aici s-a ajuns. Deși cei
de altă credință adunați acolo spre a afla despre
credințele altora, nici nu se gândeau la așa ceva. Însă,
divide și impera. Demonizează cum poți și când poți.
Dezbină. Când în fond cei care cer supremația și

atotprezența acestei insidioase corectitudini politice
(presupunând mai întâi de orice o chinuitoare, seve-ră,
înstrăinantă autocenzură), încalcă deîndată când nu le
convine altă opinie - care contravine ideologiei lor, unui
adevăr rostit și evident – tocmai această corectitudine
politică prin aplicarea de stigme și de etichete (rasist,
teoretician al conspirației, antisemit, fascist, legionar, de
extremă dreaptă, nazist), atunci când nu au argumente și
nu pot purta un dialog, ci sunt în căutare de conflict. În
fond, prostia și ignoranța, ridicate la rang de putere
politică. Totalitarism neomarxist. Doar un fascist va veni
să spună: eu sunt antifascist. Cine nu vrea democrația
ori comuniunea, toc-mai el le proclamă pretutindeni
unde are interese. Le înalță ca stindard. O altă marotă,
un alt pretext este fenomenul globalizării (oricât de neoprit ar părea că este el, firește, însă realizabil doar prin
ridicarea nivelului de conștiință globală în timp evolutiv,
și nu prin forțe coercitive politice, militare și industriale,
ce constituie cam unul și același lucru azi, cel al supunerii, al aservirii popoarelor). În numele ei s-au angajat
și lipitorii, lipitoarele (sic!) de etichete, fenomen contagios în rândul prostiei, la fel de globalizate. Această globalizare zguduie deja din temelii tradiții, credințe, familii, neamuri, națiuni, cutume de milenii și duce la conflicte catastrofale. Fenomenul pare ireversibil tocmai
fiindcă se urmărește o robotizare globală, o înrobire globală. Instaurarea unui sistem. Normalitatea, firescul sunt
luate în derâdere. Prieteni, cunoscuți, par deodată de nerecunscut, susținând prin această rapidă spălare de
creier teorii, despre care cu puțin timp în urmă ar fi râs,
și mai ales considerând pe cei cu capul încă pe umeri
drept dușmani, aiuriți (urmând deîndată, lipirea etichetelor, ca suprem argument, spre a amuți preopinentul).
Orice fenomen care se petrece în lume (catastrofe, suferințe, războaie, molime, cutremure, fenomene naturale
devastatoare), are un pandant, o explicație în lumea
spirituală. Doar o pildă: creșterea clamată pretutindeni
în lume, sporirea continuă a creșterii economice, are drept
consecință, printre altele, cancerul devastator în rân-dul
oamenilor, el însuși fiind în fond o metastază. O
aberație, o dereglare și un semn al îmbolnăvirii lumii.
Fenomene, care pare la prima vedere să nu aibă nimic
de a face cu lumea spirituală, cu conștiința ultragiată,
precum cutremurele, inundațiile, dezastrele naturale
într-adevăr globalizate, sunt nu numai reacția pământului acesta Viu le ele, își au explicația și reculul în spiri-

tualitate. Demonizarea celor onești, celor care denotă
prin spiritualitate aceste lucruri, constituie un fenomen
tot mai ubicuu, analog celui care prin un decret ar
îndepărta câinii ciobănești de la turme, în numele
libertății depline acordate turmei (în fond, spre a fi mai
la cheremul deplin al lupilor, care dețin permise de liberă
trecere, sunt inviolabili și dețin statut de diplomați). Globalizarea aceasta evidențiază în fond faptul că deținem
cu toții un numitor comun, orice religie am deține, orice
cale am urma, și anume dumnezeu, numinosul, divinitatea. Căi diverse, care duc spre același miez. Aceasta este
revelația spirituală a globalizării, și ea presupune o ridicare la un alt nivel al conștiinței, la o altă vibrație, și nu
aplicarea de afară a unui sistem aberant. Dacă globalizarea e la început o negare a divinității pe toate planurile, o
abatere de la ea prin spălări de creier și intruziunea demonicului, ea va duce implacabil, va înclina balanța înspre o reîntoarcere la dumnezeu, înspre divin. Între aceasta însă se va afla mai întâi dezastrele, demonia, suferințele, catastrofele și războaiele pe care le aduc mai întâi
cu sine, fiindcă nu suntem solidari întru dumnezeu, singura solidaritate temeinică și de nezdruncinat, care ne
poate aduce la unison. De două mii de ani am rămas în
jurul bisericii, am reușit să învingem toate vremurile de
restriște, adunați în jurul credinței și a bisericii. Aceasta
pare să fie și răspunsul la aceste vremi tulburi. Oamenii
pământului, baza unui neam, au iubit mereu Viul mai
mult decât obiectele, recte, invențiile lipsite de sentimentul responsabilității (conștiința fiind un cuțit cu două
tăișuri, nu-i așa?). Viul, Aproapele au fost mereu mai importante decât orice. Au știut, vii fiind, să se atașeze
deplin pământului viu, dumnezeului viu. Credința pasivă
a celor care participă la ritualuri și slujbe, ca odată ce
acestea se sfârșesc, să persevereze și mai abitir ca înainte,
să o ia ușurați de la cap, trebuie înlocuită cu o credință
activă, în fiecare moment al zilei. Să nu înțelegem decât
prin suferință, boli și dureri, prin reluarea mitului sacrificării și al sacrificiului? Cărțile par să fie semințe al nădejdii. Rostiri. Iar parafrazând evangheliile, nu ne spurcă
atât ce băgăm în gură, ci ce ne iese din gură. Și cărțile
sunt cuvinte sigilate de tăcere. Înțelegerea trăgându-se
din asumarea tăcerii, din care se vor desprinde cuvintele
pe care ele, cărțile, le vor împărtăși, ar trebui să la confere
sacralitatea responsabilității și nu superficialitatea libertinajului ultramodern. Libertatea fără de dumnezeu este
aidoma celui aflat fără de apă în pustiu.

înţelesul inspirat al Duhului Sfînt
şi-i tot mai frig
în casa rugăciunii neîntrerupte
în inimile frânte
şi-i tot mai pregnantă
icoana Părintelui
în poetici răsfrânte.

GHEORGHE SIMON
Evangheliar
Cititorul aplecat în sine
silabiseşte din Evangheliar
şi în miez de noapte
în sufletu-i părelnic
înviind în şoapte
nume primenite
se odihnesc în pomelnic
şi-i zvon de tăcere
măcinată în ornic.
Amintirea sporeşte
în trecutul agonic
şi-i rodnicie în văi răcorite
de umbra iubirii.
Călătorul ajunge în cele din urmă
să-şi răzbune nehotarârea
de a fi acolo unde-i şi gândul.
Nu-l mai împresoară imaginea
Judecăţii de apoi
scanată pe inter-faţa din noi
şi nici un duh să mai susţin
litera
când Verbul se va slobozi
şi nici mângâiere
când lumina ne va orbi.
Nu vom mai şti a citi
ne va copleşi
şi va străluci nefiresc de înalt

Căderea în lume
Iarna cade în lume
omul cade în timp
amintirea face să învie cuvântul
din Cartea Morţilor.
Grâul se face pâine
pâinea devine cuvânt
omul se schimbă într-o clipă
rază de lumină
cale pentru cei fără vină.
Iarna e ca o fiară
ascunsă în propriul ei strigăt
suferinţă ascunsă
în albul firii parcă adormite
prin imagini prefigurate
în vocile nopţii surpate.
Iarna e ca o vale a plângerii
în care ninge cu îngeri
cum foşnetul apei în oglindire.
Iarna e ca o văratică uitare
şi a cărei lumină ninge
peste tăcerile moarte
troienind firea
ca într-un dicţionar
al unei limbi moarte.
Şi parcă deodată
sufletul i se frânge
celui ce nu se vede
dar plânsul şi-l aude.

Cămaşa de grâu a cuvântului
După ce se va rupe
cămaşa de grâu
a cuvântului
după ce vom uita
de noi înşine
cum uitarea îngheaţă
în cuvântul viu
al amintirii
când se va ridica ceaţa
din sufletele bolnave
de închipuire
după ce se va epuiza
înţelesul
în vorbirea
ticluită a vicleanului
abia atunci
vor miji zorii începutului
abia atunci
cuvintele vor exploda
ţăndări
de un înţeles prea plin
suficient sieşi
ca un ulcior
în care trăieşte istoria unei familii.

Arhechip
Înstrăinate pe meleaguri ale iniţierii
în arta fugii de sine
înmiite voci ale spaimei
în spasmul clipelor
ispăşesc în trecutul care nu ne aparţine.
Moartea-i în preajmă
şi dă târcoale cuvântului
trezindu-se sufletul înmugurit
la sânul fericit al luminii.
Şi-i zvon de izbăvire
a ceea ce nu mai suportă nici memoria
repliată în clipa de faţă.

Însingurat fiind în necuprinderea austeră
furişat în răspândire
în preajmă doar sora aurora
Agăpioara surioara
până şi pădurea
pare a fi o înfricoşătoare himeră
râul zglobiu se înstrăinează în matca uscată
a lăcomirii de sine.
În oglindirea sufletului
pe tipsia aurită a uimirii
cuvântul se rupe
şi nici o înfrângere
nu ne mai apără
de osândirea aspră a mărturisirii
oglindă a oglindirii
pe gheaţa subţire a copilăriei
sub care respiră încă duhul neîmpiedicat
să se răsfire.
De neatins cum e codrul nins
sufletul nostru scrie fără de urmă
cum fără de urmă e durata fulgerului
fără de urmă se înfiripă
nezidită
casa poeziei.

Vecie părelnică
Clipa fugară se furişează
într-o poiană părelnică
dar cu mult mai vie
cum copilăria în închipuire
face nimicul să învie.
Înaintezi pe cărarea
tot mai strâmtorată
şi ţi se pare că ai ajuns în lumea cealaltă.
Căderea clipelor e doar risipire şi înstrăinare
cum se topeşte ceara
pe care s-au imprimat peceţi princiare
şi se retrag toate în sine
făptura de aer se mistuie înviforată.

Şi-i prilej de încăierare
şi-i ocazie de nuntă
cum veciile în culme se înfruntă
şi în duhul păcii pricini de războaie
strigăte laconice şi lacome de haos
se întretaie în pronaos.
Începutul se resoarbe
şi ochiul triadic clipeşte o clipă.
Mai citim o dată semnele codificate
într-o limbă moartă
şi se rupe sigiliul cărţii interzise
iar pe dinauntru paginile sunt albe.
Absolute înţelesuri
şi o apocalipsă promisă
potolesc însetarea de sine.
Nu e nici un semn
ci doar duhul adevărului
după consemn.
Cine citeşte face să învie cuvântul
să se întrupeze părelnicul veciei
cum ne încălzim acum
la focul sacru al poeziei.

Tipsia de aur a zilei
Bucuria de a fi singur
în pădurea Agapiei
cutreierând pe rând
schituri de lemn
atârnate de o rază
răsfrângere în oglindire
pe tipsia de aur a zilei
şi în cădere
strigăt prelung
deasupra abisului
tăceri aiurind
cu mine
deodată
pe o cale întortocheată
până se prăbuşesc
toate

şi înviază în amiază
făptura de semne
în mirare
la capăt de cărare
pierdută în vale.

Uimire înstelată
În privirea uimită a copilului
adulmecând lumina
citim cuvintele cu sensul la urmă
înteţindu-şi arderea
precum înţelesurile târzii
pe culmea asfinţirii
singurătatea migrează
aproape de ochiul triadic
al contemplării
departe de lumea înflorind în cuvinte
deasupra casei părinteşti
genunea îşi culege rostirea.
Copilul culege floarea darurilor
şi se miră bănuind
că sunt doar flori de mină
şi când se închină
în grădină
Dumnezeu se apleacă
şi-i şopteşte în surdină
să nu se oprească
din această uimire cerească.
Copilul aude şi vede
şi înţelege totul deodată
lasă la o parte
şi uimirea şi teama
închipuite într-o carte
pe care o citeşte în parte.

piul Hunedoara.” Cu alte cuvinte, am devenit firmă.
Asta-mi lipsea. Am declinat verbal onoarea.

RADU CIOBANU
Efemeride de tinerețe
(II)
1972
Mai, 10. Azi, Mama ar împlini 59 de ani. Şi au
trecut şapte de când nu mai e. De necrezut. O visez
des, ca şi pe Mircea, de altfel, de la a cărui trecere se
împlinesc tot acum patru ani. Peste două zile ar fi
împlinit 51.
La cimitir, la Timişoara, n-am mai fost, cred,
de vreo doi ani. Asta îmi întreţine un sentiment
obscur de vinovăţie de care încerc să scap gândindumă că, oricum, vizita mea nu le-ar folosi la nimic.
Singurul care ar avea un folos de aici aş fi eu : aş fi
mulţumit de mine. Atâta doar că aici nu e vorba nici
pe departe de a avea sau nu vreun folos, ci de un
sentiment al datoriei, care-şi are rădăcinile în zone
foarte adânci, îndepărtate şi vechi, pe care nu ştiu să
le definesc dar pe care, necultivându-le, mă simt un
ticălos.
Efecte imediate ale premiului : ziarul, cu care
relaţiile fuseseră reci în ultimul timp, îmi întinde iar
ramura de măslin şi îmi propune un interviu prin
Drozd. Dintre toţi care ar putea-o face, el e într-adevăr cel mai competent. Aştept.
Mă trezesc apoi pe neaşteptate, fără a fi măcar
prevenit (dacă nu consultat), că am devenit preşedinte de onoare al „Cenaclului pionierilor din munici-

La Timişoara, nimic cu adevărat remarcabil.
Aceleaşi lupte intestine, abia disimulate, ca pretutindeni. La şedinţă au luat parte Laurenţiu Fulga şi
Mihnea Gheorghiu. A existat – nu ştiu : cu sau fără
voia lor – o anumită distanţă între ei şi noi, ceilalţi. Ca
şi când ar fi condescins să coboare „în mijlocul maselor”. Totuşi, în pauză, Laurenţiu Fulga vine la mine să
mă felicite, după care adaugă, oarecum compasiv :
„Dar te previn : vei plăti premiul ăsta ani de zile. Au
să ţi-l scoată confraţii pe nas…” Şi tot el îmi spune că,
la Cluj, în zilele trecute, Crepuscul se vindea la coadă.
O cunoştinţă agreabilă, cu care mi-am descoperit afinităţi şi idiosincrasii comune : Arnold Hauser. Îmi cere, extrem de reverenţios, o proză pentru
„Neue Literatur”. Tonul acesta, absolut necunoscut
printre noi, românii, mă pune pe gânduri şi mă face
să mă simt, nu ştiu de ce, uşor jenat. De unde deduc
că am uitat sau, poate, n-am cunoscut niciodată cu
adevărat gustul politeţii.
Ion, plecat la Bucureşti, nu se întorsese pentru
şedinţă, deşi se putea întoarce, zic ceilalţi. A rămas
ostentativ, „în semn de protest”, pentru că romanul
lui n-a fost premiat. Îmi spune Anghel că, văzându-se
nepremiat, a făcut o criză de nervi (la propriu),
ameninţând cu memorii pe la c.c. Să mai zici că-i
cunoşti pe oameni...
Damian Ureche, congestionat, pare veşnic grizat, deşi momentan nu e. Am vorbit cu el o singură
dată, în urmă cu vreun an, dar acum mă lasă stupefiat, repezindu-se să mă sărute. Am observat, de altfel,
cam peste tot, o propensiune curioasă (ca să nu zic
suspectă) înspre pupături.
„Pedagogul”, prezenţă obscură, pare (sau, poate, chiar e) nespălat ; în pauză, oferă spre vânzare pixuri (!). Are un aer umil de comis-voiajor în mizerie.
Se zice că a fost securist, că se pricepe să bată, că a
fost dat afară de la o şcoală profesională, unde era pedagog, pentru că-şi exercita priceperea asupra elevilor. Se zice, se zice, cine ştie dacă vom afla vreodată ce
e adevărat din toate câte se zic. Pe de altă parte, dacă
n-ar fi, nu s-ar povesti…
Pe Alexandru Jebeleanu, faţă de care am o
slăbiciune aparte de prin anii 50, când mi-a fost bine-

voitor şi, într-un ceas greu, m-a ajutat fără să i-o cer,
oferindu-mi un post în redacţie, unde însă n-am făcut
purici, pentru că am plecat la Cluj, - îl regăsesc retranşat în conformismul lui funciar. Pe când deţinea funcţii, mă trata cam distant, azi mă bate pe umăr şi mă
ia cu băiete dragă. În ultimul număr din „Orizont” are
o poezie frumoasă.
Şi apoi bătrânii : Gr. Popiţi (care anunţă plenul
că împlineşte cincizeci de ani de activitate literară –
colosal !), Volbură-Poiană Năsturaş, C. Miu-Lerca,
obosiţi, uzaţi, dar convinşi de valoarea lor…
[2011. Mi se păreau teribil de bătrâni, constat
azi, descoperind că aveau cam vârsta mea de acum,
când eu însumi împlinesc cincizeci şi trei de ani de
„activitate literară”!]
La vot îi tai fără remuşcări de pe lista delegaţilor, convins că o fac spre binele lor : ar mai păţi ceva
pe drum sau pe acolo… Franyó Zoltán, în schimb,
deşi a trecut de optzeci, e mereu vioi, spontan, sclipitor, plin de bun simţ şi generozitate, cu o fenomenală
putere de muncă. Îmi povesteşte că odaia lui de lucru
are 10 x 6 m. şi că, la început, avea o singură masă de
scris, iar acum are nouă şi e bucuros când reuşeşte săşi elibereze un colţ pe una din ele ca să poată scrie.
Mi-o spune asta ca să se scuze că n-a reţinut revista
unde mi-a apărut un articol care i-a plăcut, începe să
confunde uneori revistele...
Când se anunţă delegaţii aleşi, din 28 de voturi
posibile, întrunesc 18. Mi se pare stranie, oricum insolită pentru mine, situaţia de a mă descoperi dintr-o
dată cu zece oponenți secreţi.
Mă bate gândul să încerc, pentru uz propriu,
fireşte, un fel de glosar al unor cazuri lexicale interesante sub aspectul expresivităţii, al derivaţiei şi al extensiunii semantice, al sinonimiei. Cu probe de funcţionare în diverse contexte. Mi-ar fi probabil util. Mai
ales la cartea aceea a zugravilor, care – presimt – îmi
va pune şi probleme de limbă, de vreme ce sunt decis
de pe acum să refuz limbajul arhaizant, acreditat de
opinia comună, curentă, drept atribut sine qua non al
romanului istoric. Dar voi ajunge oare vreodată să
scriu romanul acesta?

[2011. Zilele trecute am terminat de citit Călătorie prin Portugalia de José Saramago. Care zice şi el
: „Omul e prin excelenţă animalul care murdăreşte.”
Numesc astfel de întâmplări „întâlniri de gând”.]
Prima mea participare la o Conferinţă Naţională a Scriitorilor mi-a lăsat impresia unor zile interesante, frumoase şi obositoare. Dar concluzia cu care
mă întorc este că toate astea n-au nicio importanţă :
singura certitudine este că trebuie să scriu.
Dincolo de luptele intestine, a fost reconfortant
spectacolul solidarităţii de breaslă faţă cu oficialitatea.
Scriitorii se vădesc într-adevăr o forţă pe care puterea
n-o poate ignora. Întâlnirea cu N.C., demnă şi decentă. Aplauze puternice, dar scurte şi atâta tot. Fără urlete, urale, lozinci şi scandări, ceea ce pare că a nemulţumit înaltele feţe. Ca şi când am fi spus „aici noi decidem”. De altfel, Deşliu a şi spus-o, provocând mica
criză de isterie a lui Beniuc : „În literatură, partidul
suntem noi.” Au fost însă, în afară de Beniuc, şi alte
apariţii penibile. Ioan Alexandru a pozat în apostol al
tineretului şi a pledat cu teatral patetism pentru „întoarcerea la izvoare”, înţelegând prin asta culturile
ebraică, greacă, bizantină. Şi, ca un laitmotiv, repeta
mereu „Să intrăm în controversă cu trecutul.” Ce
accepţie o fi având el pentru controversă numai
Dumnezeu ştie.
Întâlnire agreabilă cu Nicolae Balotă. Îi mulţumesc pentru cronica la Crepuscul (printre primele,
dacă nu chiar prima) şi îmi mărturiseşte că a trăit o
reală satisfacţie văzându-şi confirmate opiniile prin
premiul acordat cărţii. O pauză am petrecut-o cu
Anişoara Odeanu, la o cafea. O distinsă doamnă din
alte vremi. Privea cu o melancolică aviditate animaţia
din vastul foaier şi mă întreba din când în când cine e
cutare sau cutare. Dar pe cei mai mulţi nu-i cunoşteam nici eu. Într-un târziu, mi-a spus cu un surâs
stingherit, ca şi când s-ar fi scuzat : „Vezi, amândoi ne
simţim la fel de străini. Dumneata pentru că eşti prea
tânăr, eu pentru că sunt prea bătrână…”
[2011. Peste cinci luni avea să se sinucidă…]

Iată, a trecut şi luna mai – o lună întreagă ! – şi
Omul, acest animal murdar, care-şi lasă urmele n-am scris nici un rând. Şi nici de acum înainte nu
văd vreo perspectivă, căci vin tezele extemporalele,
pretutindeni pe unde trece.

lecţiile de sinteză, încheierile de situaţii, examenele,
apoi mişcările estivale.
De când nu mai scriu, Treptele… mă îngrijorează iar. Îmi pare o carte enormă, greoaie, zadarnică.
Şi foarte inegală. Am pierdut privirea de ansamblu
asupra ei, încep să uit ce am scris mai demult, mă
repet, simt cum toată materia asta îmi scapă printre
degete. Şi totul numai din cauza lipsei de continuitate.
După ce termin, va trebui să reiau, să cârpocesc, să
egalizez stilistic, epic, valoric, să tai, să modific, poate
să adaug. Asta înseamnă, cu optimism, încă cel puţin
două luni în plus. Şi e infinit mai uşor să scrii dintr-o
suflare o carte bună decât să dregi una ratată.

în interiorul aceleiaşi epoci. În fond, intoleranţa sau
exclusivismul estetic sunt consecinţe temperamentale, atunci când nu sunt efecte ale deficitului de
cultură şi, implicit, ale ignorării existenţei obiective a
normelor estetice tipologice.
Lucian Bratu mi-a dovedit – prin felul în care
a înţeles şi a simţit Zilele – că, într-adevăr, opera este
comunicare şi că această comunicare se poate realiza
şi integral. Ca atare, îmi propune să facem film.
Facem, deci, film. Peste câteva zile încep scenariul. O experienţă insolită. Mă simt ca în ajunul
plecării în traversarea unui nou continent.

Elie Faure : „De fapt, orice scriitor nu scrie
Întotdeauna şi în orice domeniu, răul cel mare decât o carte, orice pictor nu pictează decât un
porneşte de la ideile preconcepute. Cu alte cuvinte, de tablou. Orice operă nouă este menită, în conştiinţa
la suficienţa intelectuală.
autorului ei, să o corecteze pe cea precedentă, să
desăvârşească un gând care nu va fi desăvârşit. El îşi
Să ai încredere în capul şi în mâinile tale. Pen- reface fără încetare opera, modificând-o în punctele
tru a ajunge aici însă, nu trebuie să le laşi niciodată să care, în opera anterioară, nu explicau decât imperfect
lâncezească.
simpatiile sau gândurile sale.” (Istoria artei)
A nu fi nici mai bune, nici mai proaste decât
N-am avut niciodată naivitatea să cred – nici
altele, - aceasta e starea celor mai multe dintre cărţile chiar după premiu – că Crepuscul întruneşte
de azi. Ale mele nu fac excepţie.
unanimitatea aprecierilor şi, iată, intervenţia Danei
Dumitriu, din „Argeş”, îmi dovedeşte că am avut
Limita atenţiei şi interesului cititorilor e încă o dreptate. Dar după lectura sine ira et studio a cronicii
realitate de care trebuie să ţinem seama când ne ei, nu-mi pot reprima impresia că rezervele pe care le
scriem cărţile, atrage atenţia Marin Preda. Pentru asta exprimă provin exclusiv din incapacitatea măcar a
însă, aş adăuga eu, trebuie să fii înzestrat cu un unora dintre spiritele noastre meridionale, dunărene,
anumit simţ al proporţiilor, al realităţii sau, pur şi de a priza duhul literaturii ardelene. Dincolo de asta
simplu, cu simţul măsurii.
însă, mai e şi uimirea în faţa lipsei de fair play venită
Şi tot Preda : „Arta creează în inamicul ei reţi- dinspre o fată şcolită, premiată şi ea în acelaşi eşalon,
nere. Opera de artă dă naştere la o temere super- care contestă premiul unui coleg. Dar pe aici, pe la
stiţioasă, ca în faţa unei zeităţi, despre care duşmanul noi, poţi vedea câte toate.
ei ştie că o dată creată nu mai poate fi distrusă.
Trebuie să ştim să profităm de acest efect magic al
Atâta timp cât pe hărţile trecutului există încă
artei, să căutăm să-l obţinem şi atunci forţa teritorii albe, atâta timp cât în istoria – mai apropiată
cuvântului va spori şi condiţia scriitorului va fi mai sau mai îndepărtată – a unui neam există epoci sau
bună.” (În Imposibila întoarcere. )
numai momente asupra cărora nu s-a spus încă ultimul cuvânt, orice literatură care încearcă să răspundă
Originea intoleranţei estetice şi a polemicilor sau numai să incite la meditaţie în aceste direcţii răpe teme normative se află, probabil, în sentimentul de mâne o literatură de actualitate. A considera actualiîmpotrivire – semnalat de Tudor Vianu – care se tatea doar în sensul ei strict înseamnă a-i reteza omunaşte în sufletul artiştilor de tip diferit ce se confruntă lui rădăcinile, a-i răpi conştiinţa continuităţii, a-l sără-

ci sufleteşte.

S-a luat curentul. Din cercul îngust şi palid al
lămpii, dincolo de care începe imperiul, ce poate
deveni oricând enigmatic, al întunericului, truda
copiştilor şi a cronicarilor îmi apare dintr-o dată
imensă şi mă cuprinde iar dorul de romanul acela
mult visat, Nemuritorul albastru.

Suntem la Vad. E o vară fără înălţime, cu soare zgârcit. Lucrez la schema scenariului (succesiunea
cadrelor sau a scenelor, cum le-o fi zicând). Se
dovedeşte a fi o treabă destul de anostă. Sper ca
elaborarea scenariului propriu-zis să fie mai
captivantă. Abia aştept să mă văd scăpat de asta şi mă
Azi, pentru prima dată de anul trecut, am fost
visez acasă, scriind iar la Treptele…
iar la biserică. Pregătiri care potenţează atmosfera
duminicală : cravată, cămaşă albă, costum, m-am
Lady Chichester, după ce sir Francisc a fost dezobişnuit de ele. Slujba care curge paşnic, monoregăsit, declară că el era foarte obosit înainte de ton, definitiv rânduită de aproape două milenii.
plecare, că medicii l-au sfătuit să nu plece, dar că ea Priceasna cu versuri naiv-sentimentale şi uşor agranu l-a oprit totuşi, pentru că „Ce rost ar mai avea mate. Copiii al căror glas alunecă de emoţie în falsete
viaţa dacă suntem opriţi să facem ceea ce credem că e înduioşătoare. E în toate astea ceva ingenuu şi pronecesar ?”
fund odihnitor, care, chiar lipsit de credinţă de-ai fi,
nu se poate să nu te predispună spre toleranţă şi calm,
Au venit şi câteva zile luminoase,. De adevăra- făcându-ţi semenii mai suportabili.
tă vară. Ne-am bucurat de apă şi ne-am umplut de
soare ca şi cum am fi vrut şi am fi putut să
Farmecul inefabil care zace latent în textele sacompensăm în avans zilele acelea oribile care încep în cre : „Dacă nu aveţi credinţă, cereţi de la Domnul şi
noiembrie şi sfârşesc în martie.
El vă va da.”
Acum însă, plouă iar.
Ce credinţă teribilă trebuie să fi avut cel ce a
Am reuşit, după penibile opinteli, să reiau putut da glas unei astfel de convingeri ! Dar azi, sfinte
romanul. Dar merge încet şi greu, nu-mi găsesc locul Doamne, cine s-ar mai încumeta să ceară credinţă de
(spre deosebire de alte veri) şi nu izbutesc să iau la cineva în a cărui existenţă nu crede ?!
altitudine.
Suntem, în sfârşit, iar acasă. Niciodată ca în vaTrei zile la Bucureşti şi două pierdute cu călă- ra asta nu m-am dorit aici.
toria ne-au epuizat complet. La întoarcere, ne simţim
Mi-am dat demisia.
ca şi cum, înainte de asta, nu ne-am fi odihnit deloc.
Ce va mai fi ?
Trebuie acum s-o luăm de la început. Am făcut escaÎmi place grozav cum tinerii noştri furioşi,
pada mai mult pentru Lizuca, să vadă „Capitala”. Dar pledând pentru realism – pentru realismul lor, fireşte
a fost totul prea obositor şi prea mult, concentrat într- – susţin că acesta trebuie să fie interpretare. Ca şi cum
un timp prea scurt, ca să cred că se va alege realmente ei ar fi descoperit chestia asta, ca şi cum Stendhal sau
cu ceva.
Dostoievski, bieţii, n-au interpretat, ei ar fi fost doar
Prima învăţătură pe viitor : oricât ne va costa, nişte amărâţi de copişti.
să stăm la hotel şi nu la neamuri (oricât ar insista), de
care trebuie să depinzi şi să ţii seama la fiecare pas.
Mircea Vaida îmi relatează disensiunile de la
Asta a sfârşit prin a mă enerva. Sub acest aspect, trei Cluj. E o istorie deprimantă să auzi că oameni pe care
zile a fost chiar destul.
îi stimezi se pretează la gherile meschine şi
A doua : de o vreme încoace, ori de câte ori dezonorante. Singura raţiune a unui scriitor este
plec, indiferent de distanţă, cea mai arzătoare dorinţă aceea de a scrie şi nimic nu mi se pare mai întristător
este aceea de a mă vedea iar acasă, la masa şi între decât spectacolul oferit de scriitorul care se bate, se
cărţile mele. Lumea mă oboseşte sau mă întristează. agită, muşcă şi zgârie pentru a obţine un scaun sau
O suport mult mai uşor de la distanţă.
vreun alt ce profit.

Încă îți păstrez kufeya ca pe-un strai de pus pe rană;
Nu-mi strivi în gene îngeri, lasă-i, ca să-mi fie prană!

NURII DEȘERTULUI

MĂDĂLINA BĂRBULESCU
AVATARUL CELOR 7
Zis-a El în genuin: „sorți de vreme împlinită!”
Și prin verb desăvârșit ca lumina să trimită.
Șapte trâmbițe să sune, șapte capete să cadă
Și prin legea celor șapte, sfera lumii să o vadă.
De unește trei cu patru în soare cu șapte raze,
Șapte ceruri să deschidă, să pătrundă-n șapte oaze
De extaz și de nirvană, Marea Operă s-o ia,
S-o rostească-n șapte duhuri și în șapte să o dea.
Sub peceți de adevăr, șapte cobre să răpună
Și prin șapte flori de lotus, suferința să le-apună.
Căci în starea lor mundană, risipiți în minți și arte,
De se rup, ei se adună tot sub legea celor șapte.

NU-MI STRIVI ÎN GENE ÎNGERI
Mă strivești cu genele ca pe-o lacrimă sireapă,
M-ai făcut să cred că-n oaze numai nuferi se adapă,
Că nicicând nu ai să pleci spre sihastre fără nume
Și-n menore focuri reci încă străjuiesc o lume.
Și-am crezut că doar versete altoiește al tău trup,
Că prin mine umblă îngeri când iubirea ți-o irup.

„De ce iubești deșertul?”
M-ai întrebat aseară...
„Văzut-ai câte graiuri
Vipia-i le consumă?
Le arde din rărunchi,
Fără de cenușă,
Și le măsoară duhul
În bob de stearpă humă.
Și ce atâta dor
De-un soi de pustiime?
E osânda-nveșmântată
Cu pulberi romanțate,
O slobodă nălucă
Ce-a surghiunit suflarea
Cu patima-i caducă
Sub colț de roșie piatră.”
Dar eu te-ntreb, iubite,
De ce-mi adori fiorul
Ce tremură cu sârg
Sub sânul cusurgiu?
Năravul meu cel murg,
Preludiu de ispite,
Nu-ți pare ție, oare,
Că e la fel de pudic,
Pe cât e de impiu?
Cum aș putea vreodată
Să nu iubesc deșertul?
Când moartea ce și-o poartă
Mi-aduce libertate,
Iar nurii lui amarnici,
La fel ca un pur sânge,
Vremelnicesc chiar vremea
Și-a ei impietate.
Cum mi-ar trăi privirea
Fără să cuprindă
Atinsul și cerescul
Mijind deopotrivă?
Cu eresul lor sacru

Că taina lumii însăși
A botezat nimicul
Cu giulgiul său de nacru.
Iar când răsfir nisipul,
Simțindu-i zvârcolirea...
Și vântul se desfată
Prin pletele-mi tăciune,
Sufletul îmi pare
Că-nvârte sori și stele,
Strivind sub talpa lui
Vecii de-amărăciune!
Și-n orice loc m-aș duce,
Ăst cuget de femeie
Și-ar dăltui în carne
O roză de nisip,
Cu stinsul din amurg;
N-ai să-nțelegi, iubite,
Ceva-ul din nimic,
Căci ești și îmi vei fi
Un slujitor de burg!

ÎN RIADUL DINTRE COASTE
„Ucigându-mă pe mine,
te ucizi pe tine însuți!”
A strigat în miezul sorții,
cu-ncălțări de șapte leghe,
sub un strai de serasir,
sufletu-mi ce sta de veghe,
ca un ultim sclav fachir.
N-ai știut că-n purgatoriul
dintre inimile noastre,
dragostea e lapidată,
stă s-adaste izbăvirea.
„Datoria morții mele e iubirea!”
Ți-am tot spus și n-ai crezut,
iar de-atunci, iubitul meu,
timpul curge în havuz
cu-mprumut.
N-ai știut c-asemeni apei,
clipa lină e adâncă
și că șoimii-n urma mea
ți se-îneacă la hotare,
că pacea fără ruină

e sub scutul care moare.
Din Sahare, vine ploaie de nisip
și se-așterne pe lumina care piere
după stelele fugare –
o lumină fără chip...
Pare-se, eu n-am știut
c-așteptarea și tăcerea
dintre inimile noastre
au rămas fără ștergare;
se-nfiripă a uitare...
În riadul dintre coaste,
nu miroase a trandafiri
și a flori de portocal;
din pocal, s-au scurs de mult
mirtul, nardul și uleiul de santal;
nici măcar o băieșiță
în hamam n-a mai rămas,
iar în ziduri scurmă tigva
visurilor de pripas.
Într-un ceas, mi-atârnă ștreangul
din satin violaceu.
N-ai gândit, iubitul meu,
că-n riadul scufundat
într-un somn de noapte albastră,
timpul curge în havuz
numai împotriva noastră.

UCIDE-MĂ, KRIM!
Ucide-mă, KRIM!
Prefă-mă în ploaie
De zdrențe mărețe
Ce curg și se-ndoaie
Sub ropot de foc
Și-al clipei soroc,
Când rugul se-nalță
În lina odaie
Să-mi fie povață,
Chemare la joc,
La hora pe loc,
Când iele desfac
Văluri bălaie
Țesute-n abac,
Jurat busuioc
Pe-al meu uruioc,
Lăsat anonim,
Ucide-mă, KRIM!

VIANU MUREȘAN
Arpegii la umbra Marianei
„Când spun cuiva că sora mea a murit,
sunt întrebată câți ani avea. Ca și cum
nu e trist că a murit, ci numai că s-a
prăpădit prea tânără. Poate m-ar fi durut
și pe mine mai puțin dacă Mariana ar fi avut
70 de ani. În orice caz, n-aș mai fi scris.”
A doua viață, p. 45

Sora cărții mele despre fratele meu Marian
este cartea Nicoletei Dabija despre sora ei Mariana –
A doua viață (ed. Paralela 45, 2019). Este prima oară
când am impresia că în lumea cărților există îngemănări, mai mult, că există cărți pereche, două reprezentări ale aceleiași teme, două scene pe care se consumă drame similare cu deznodământ identic, fapt
cu atât mai curios, cu cât nu a fost premeditat de autori și în ordinea întâmplărilor există un lanț semnificativ de coincidențe. Ce face să apară o astfel de
conjuncție între realitate și spațiul literar îmi scapă.
Probabil că, judecată atent și întoarsă pe toate părțile, această situație ar deveni în sine subiect de
studiu.
O cartea precum A doua viață, are anumite
particularități pe care trebuie să le înțeleagă mai întâi cei care se apucă să o citească, dar și cineva care

se întreabă, eventual, care-i rostul, de ce să scrii despre sora pierdută prea devreme, abia trecută de 32
de ani. De ce să pui sub ochii cititorului – care a fost
răsfățat tot mai mult în ultimele decenii cu producții mediocre și frivole, încât și-a pierdut dispoziția
pentru cărți grave, chiar a dezvoltat o anumită fobie
pentru ceea ce este „serios”, „greu”, așteptându-se
pur și simplu ca, atunci când deschide o carte să fie
gâdilat, alintat, distrat, sedat, amețit – un text care
relatează o dramă de familie, povestea unei tinere
moarte, în condițiile în care aflăm zilnic din toate
sursele media cazuri similare sau mai dramatice?
Încerc să găsesc câteva justificări. E bine să
distingem de la început subiectul de modalitățile
asumării lui literare. Subiectul în sine, oricât de
grav, este unul comun: moartea. Se moare în fiecare
minut undeva în lume, mor oameni de toate vârstele în condiții dintre cele mai diverse, nu puține înfiorătoare. Însă în cartea Nicoletei Dabija, moartea surorii este parte a unui fenomen care nu mai are note
comune, anume mutarea celei dispărute într-o „nouă viață”. O a doua naștere1 . Vom vedea mai jos
cum. Dacă totul s-ar opri la moarte, povestea ar putea fi rezumată în câteva propoziții jurnalistice.
Viața cealaltă a Marianei, care începe post-mortem
pe seama și prin sora ei, devine adevăratul subiect,
compune un fenomen pe care puțini scriitori l-au
descris, și trăit de fapt, în felul de aici. O astfel de
carte nu este scrisă din ambiție literară, nu este menită să dovedească inteligența scriitoricească, arta
narativă a autoarei, deci miza nu este estetică. Adică, nu este doar un nou produs literar, cu care autoarea ține să se facă prezentă pe piața literară românească, ci efectul literar al unei traume, iar această traumă conține germenii unei transformări definitive a propriei ființe, dar și datele unei datorii morale provocate de gravitatea, seriozitatea pe care o
au doliul, pomenirea, cinstirea celor luați dintre noi
de moarte. Și noi spunem, cu acea neputință patetică firească: „luați dintre noi atât de crud, atât de
devreme”, după care înghețăm muți.
Cum ne-am putea împiedica sufletul să sufere, cum am putea să nu vedem ceva crud, nedrept,
de neacceptat în moartea de cancer a surorii atât de
tinere? Cum am putea să evităm întrebarea: pe ce
criteriu este ales să se îmbolnăvească de cancer și să

moară tânărul, sau copilul în unele cazuri, într-o lume în care nu domină hazardul, în care ordinea evidentă a fenomenelor, acordajul fin, infinitezimal al
proceselor vitale, prezența inexplicabilă a conștiinței
și inteligenței reclamă o Rațiune Supremă? Întrebarea
cutremurătoare este aceasta: dacă lumea în întregul
ei se sprijină pe o Rațiune – teză obligatorie, în lipsa
căreia nimic nu ar mai avea explicație –, oare moartea în condiții cumplite a sorei, a fratelui, a copilului,
a celui drag face parte din lucrătura acestei Rațiuni?
Există ceva mai presus de puterea noastră de pricepere care dictează această oroare? Dacă răspunsul ar
fi da, atunci lucrurile devin și mai complicate. De
ce? În ce constă binele, rațiunea acestui arbitrariu?
Ce calități, ce atribute, ce scopuri are această Autoritate de nepătruns care ne controlează? Unde e binele din răul care ni se face? Au cumplita suferință,
răul fizic, degradarea, neputința și moartea o rațiune în sine? Pentru coerența logică a tabloului în care
ne găsim ar trebui să admitem că da, însă asta ne
împinge într-o încurcătură din care nu mai putem
ieși, dacă asociem naiv această Rațiune cu binele văzut în termeni omenești. Pentru noi nu poate fi bine
ceva care pricinuiește sau îngăduie producerea răului ce ne asfixiază. Sentimentul vital firesc, cu care
suntem înzestrați prin naștere, simte aici o opoziție,
ceva care-l lezează, îl scoate din logica perpetuării,
simte că ceva s-a defectat. Ceva e nesigur, ceva merge în răspăr. Nu poate fi bine.
Ce ne facem, dacă lucrurile stau așa? Învățăm
„să murim”, ceea ce și filosofia lui Socrate ne predă,
înțelegem ca psalmistul, că nu suntem decât praf
spulberat de vânt, ne reducem pretențiile, scăpăm
de orice aroganță, admitem că prea puțin din ceea
ce face viața bună și vrednică este în puterea noastră,
că zilele ne sunt numărate, iar cuțitul morții e scăldat mereu în sângele aproapelui și, într-un moment
nebănuit, ne va atinge și pe noi. Ne umplem de tristețe, ne jelim morții, îi pomenim în felul în care ne
este mai la îndemână, apoi ne lăsăm pur și simplu,
stoic, în voia sorții sau, creștinește, la voia Domnului. Nu cunosc o regulă morală mai eficace, mai bună și potrivită omului de rând – care nu a ajuns la
sfințenie – decât aceasta: amor fati. Cu ceea ce ne
este dat, nu poate fi evitat, nici schimbat, nu putem
alege ceva mai înțelept decât să ne împăcăm.

Nicoleta Dabija face din această formulă stoică, implicit, conținutul moral profund al cărții sale. Cred
că, de fapt, și acea faimoasă disciplină medievală, ars
moriendi, este un derivat al eticii stoice, rezumate în
formula amor fati.
Încă o particularitate a cărții în discuție ar fi că
este compusă într-o tonalitate necomună partiturilor
cu ambiții strict literare, și anume una specifică limbajului îndoliat. Ce înțeleg prin asta? Așa cum avem
haine de doliu pe care le îmbrăcăm atunci când e nevoie, cuvinte de pomenire, plânsuri de jelanie, bocete
etc., tot astfel avem, în condițiile în care e vorba de cineva înzestrat cu har literar, cuvinte de doliu, scriitură
îndoliată. Mai direct spus, e vorba de cuvintele care se
iscă din durerea pierderii celui drag, exalațiile pe care
le resimte sufletul îndoliatului traumatizat – amestec
de stări, emoții, dispoziții, gânduri, închipuiri –, care
iau forma scriiturii. În cazurile comune, cutremurul
suferinței în urma pierderii prin moarte nu ajunge
text, dar nu este prin asta mai sărac. Este doar mai tăcut, lipsit de expresie lizibilă. Firile literare, însă, resimt
orice întâmplare, cu atât mai mult pe cele violente,
prin limbaj și le dau o expresie textuală, făcându-și-le
lor în primul rând mai lizibile. În această lămurire literară există, desigur, rememorare, retrăire, imaginare
și judecare a situațiilor în diverse grade. Nu cred că ar
trebui să așteptăm o oglindire pură de la astfel de texte,
ci, cum consider că e cazul și aici, o poetică a situației
legate de moarte. Tot ceea ce este adevăr în astfel de
cazuri trece prin simțirea scriitorului și capătă nuanțele talentului său literar. Din acest punct de vedere,
cartea Nicoletei Dabija este un document poetic cu
elemente din viața Marianei. Calitatea de document
poetic ține tocmai de ceea ce simțirea, gândirea, imaginația proprii scriitoarei adaugă faptului brut al morții Marianei, iar valoarea lui este unică. Nimeni altcineva nu ar putea compune acest pasagiu poetic în locul ei, pentru că relația cu sora, în special după moartea acesteia, a căpătat acea unicitate pe care o vedem
în carte drept „altă viață” a Marianei.
Subiectul cărții este, deci, în afara alegerii – se
impune. În ce fel? În felul în care se impune, violent,
vestea că sora mai mică este bolnavă – ceva foarte serios –, în felul în care îți îngheață inima când înțelegi
că nu poți face nimic s-o ajuți, că, probabil, boala este
fără leac, situația ei fără scăpare, în felul în care simți

donație din ambele direcții, dar cu rezultate diferite.
Să limpezesc ce am în vedere. Ca să avem intuiția a ceea ce vreau să exprim, să ne gândim la jocurile cu măști, care au origini în totemism probabil –
ceea ce înseamnă substituirea identității, a ființei mascatului de aceea a măștii, care-i împrumută totodată
funcții noi, nespecifice. Pe scurt, masca, cu prestigiu
totemic și încărcătură augurală, sacră, devine forma
de expresie circumstanțială, eventual ritualică a celui
mascat. El nu mai este el, ci substanța care dă viață
măștii, în timp ce masca, prin faptul că este o figură
paradigmatică – ideală, arhetipică – conferă mascatului prestigiu superior, sarcini, putere și funcții care
nu-i sunt proprii, nu fac parte din natura sa. De aceea,
jocul mascatului este în totalitate simbolic, este o revelație, nu simplă dramaturgie. Măștile au fost folosite și în teatrul antic, dar în mod fundamental ideea de
teatru, chiar în accepțiunea modernă înseamnă a interpreta o mască, un rol. Rolul este masca dramaturgică, complexul de acțiuni, gesturi, formule de expresie care nu caracterizează ființa actorului, ci pe cea a
rolului. Actorul își cedează prezența, persoana rolului, se lasă substituit, fuzionează circumstanțial cu
acesta. Ceea ce vedem noi pe scenă este, ca atare, etalarea rolurilor, pentru care actorii sunt în acel cadru
convențional doar suportul fizic.
Să revin. În felul în care actorul devine suport
fizic pentru rol, cineva poate deveni, în anumite momente, în anumite comportamente și forme de expresie, suportul viu al altei pesoane, adică circumstanța
Titlul cărții – A doua viață – trebuie luat în sen- lui postumă ocazională. Din acel moment sau în acele
sul literal, chiar dacă nu este foarte ușor de înțeles ce ipostazieri, purtătorul celuilalt devine străveziu. Când
înseamnă „viață” în această ipostază – dusă prin altul, îl privim, îl vedem pe el, dar prin el îl dibuim pe celăun supraviețuitor, ca să formulez doar ideea. Adică, lalt, de care e locuit pentru o vreme sau - ca să spun
viața celui plecat altoindu-se pe viața cuiva rămas în altfel, pentru a nu prilejui insinuări de natură spiritisurma lui și compunând laolaltă o formă de post-exis- tă printr-o proastă înțelegere a „locuirii” –, ale cărui
tență pentru cel dintâi, iar pentru celălalt o formă de amprente le poartă. Există anumite efecte de străvedublare a propriei vieți. Aplicat vorbind, a doua viață zime în simpla noastră identitate biologică: copilul
a Marianei fiind trăită prin preluarea ei de către scrii- seamănă cu părintele, cu bunicul, cu cineva dintre
toare, sora, dar nu numai în formula evocării, reme- înaintașii lui biologici, iar când îl vedem avem revemorării, ci și prin procedeul mai profund pe care l-aș lația asemănării, parcă i-am vedea modelul. Vedem o
numi circumstanțiere. Consider important de obser- tânără fată care ne amintește de bunica ei din urmă
vat aici că Mariana de după moarte este și o altă sau a cu 50 de ani, vedem pe unul din gemeni și parcă l-am
doua viață a surorii care scrie despre ea, nu doar for- vedea pe celălalt etc. Asemănarea biologică este cea
ma circumstanțială ce produce alteritate internă în mai directă aplicație a expresiei substitutive – cineva
viața scriitoarei. A doua viață înseamnă transfer și (copilul, de exemplu) pare să fie și altcineva (bunicul),
absoluta nedreptate a bolii, dar și absoluta indiferență
a ordinii lumii la boala surorii, la inevitabila degradare generată de evoluția cancerului și de tratamentele
aplicate, în felul în care ți se arată că grija ta, grija mamei, a familiei, iubirea disperată a copilului Marianei,
dorința ei aproape sălbatică de-a trăi când simte strânsura fatală a bolii, de-a iubi, de-a mai căpăta zile pentru o viață pe care simte că n-a apucat s-o trăiască, în
felul în care ți se limpezește că tratametele medicale,
rugăciunile, slujbele nu ajută, cel puțin nu în planul
evident al evoluției bolii. Ceea ce impune subiectul
cărții este o circumstanță a lipsei de alegere, a imposibilității de control, un proces cu o singură direcție.
Înțelegi că totul este dictat. Ca atare, dacă tu, care ești
prins în această situație, ai aplecare literară, cum e cazul Nicoletei Dabija, simți că subiectul cade peste tine
ca fulgerul. În fond din suferință, nedreptate, neputință
și moarte s-a născut toată tragedia greacă, de fapt multe din marile opere ale literaturii lumii. Fericirea în
înțelesurile ei omenești comune nu a iscat nicio operă
artistică semnificativă, pentru că n-a impus nicio
transfigurare, nicio sublimare a ființei. Mai mult, formele facile ale fericirii au condus la dispoziții vulgare,
la indolență sufletească și la foarte confortabila mediocritate a omului mulțumit de sine, care se transformă
pas cu pas în paiața propriului cult eudemonic. Fericirea, dacă nu ia forme mistice, este un animal care
flămânzește pe măsură ce-l hrănim, a cărui voracitate
e alimentată de substanța cu care îl satisfacem.

iar acesta din urmă pare să fi căpătat o nouă formă,
chiar o nouă viață.
Dar există și diverse grade intuitive de comportament străveziu, de la simpla imitație – mă fac că
sunt altul, îmi schimb vocea, îmi compun mina lui,
adopt ticurile lui, imit vorbele și gesturile lui – la interpretarea artistică sau chiar formele patologice de bovarism sau disociere a personalității. Foarte diferite
între ele, acestea au totuși un numitor comun: o persoană concretă este și celălalt, rolul, nu doar ea însăși.
Aici este vorba nu doar de interpretare, ca în teatru, ci
de fuziune cu celălalt, de îmbogățire a propriei personalități cu personalitatea celuilalt, care circumstanțial
coabitează – eu sunt și celălalt, el este circumstanță a
ființei mele.

fia viselor. Pentru Nicoleta Dabija visul devenise un
loc al întâlnirilor frecvente cu Mariana, aproape un
fapt natural, ceva și predictibil, și sigur. Interesant
este, însă, din punctul de vedere al ideii pe care am
vrut s-o schițez – că în anumite situații autoarea devine actor în sensul specificat mai sus, interpret natural
al „rolului Mariana”, deci „a doua viață” a acesteia –
un vis1 în care se vede în casa unde sora ei a murit, cu
aceasta întinsă pe pat, iar în oglinda în care se reflecta
din întâmplare, chipul ei este înlocuit de cel al Marianei, mâinile transformate în mâinile surorii, în întregime substituită de soră și, de fapt, murind în locul
acesteia. Nu doar să trăiești, printr-o fuziune greu de
explicat, viața surorii, dar și să mori moartea ei, ambele substituții simțindu-le cu cel mai adânc sentiment
că e vorba de tine, de viața și moartea ta. Revelația
este uluitoare, apoteoza unei dramaturgii substitutive
perfecte. Interpretarea unui rol devine realitatea însăși,
iar ceea ce ai crezut că e doar un joc de teatru este
chiar adevărul. Tu ești ea. Acest adevăr nu ține de
nicio logică, nimeni nu ți-ar putea explica ce înseamnă asta, cum e posibil și ce ar trebui să înțelegi din
asta. Trupul moare în locul surorii, iar sufletul devine
sufletul Marianei, care părăsește senin încăperea prin
fereastră fără vreo opreliște, iar afară îl vede pe Alex,
copilul Marianei, plimbându-se prin parc cu bunica,
mâncând floricele de porumb, din care sufletul substitutiv ciugulește cu apucătură de pasăre.
Visul revelează schimbările pe care sora le suferă dincolo. Eliberată de trup, aceasta nu mai are
vârstă, devine simplu corp de lumină care poate luat
orice formă, orice vârstă, care se plimbă dezinvolt
prin paradis și își ia sora într-o călătorie dantescă, să-i
dezvăluie fericirile de acolo, câmpurile roșii și mările
verzi, extazele și necondiționările fizice ale tărâmurilor cerești. Fiecare este parte a lumii, a vieții celeilalte.
Mariana mai trăiește din când în când și în anumite
feluri aici, iar sora ei, Nicoleta, gustă sau are cel puțin
revelația onirică a lumii de dincolo. Fiecare este o a
doua viață pentru sora ei. Viață aici și dincolo pentru
fiecare, dar din perspective diferite, viață înainte și
după dusă de fiecare pe seama celeilalte.

Nicoleta Dabija dezvăluie în multe episoade ale
cărții astfel de momente de străvezime, în care o vedem pe ea, dar prin ea pe Mariana: la biserica St.
Mary Abbots din Kensington, Londra, unde, în timp
ce studia o plăcuță comemorativă a unei oarecare
Marianne simte căldura, suflarea și emoția exaltată a
prezenței sorei decedate, arsura în spate a privirii
acesteia, apoi, a doua zi, prezența ei ca o umbră prin
simpla rostire a numelui, pe strada Oxford din Londra, iar ceva mai târziu în București. Epifania Marianei se lega în chip intim de numele2 ei scris sau pronunțat, dar nu numai. Prin ceea ce am putea vedea
drept substituție de tip magic, lucrurile, obiectele,
accesoriile, hainele Marianei păstrau încă ceva din
vechea lor cosubstanțialitate cu posesoarea, iar atunci
când le folosea Nicoleta, acestea provocau manifestarea
Marianei, o epifanie a ei. Practic, pe seama acestor
substituente cu încărcătură mana3, adică impregnate
de o esență secretă a Marianei, autoarea intra imediat
în legătură cu sora, dar și mai interesant, intra în pielea acesteia, îi împrumuta „viață”. Cred că este limpede pentru cititori că nu e vorba de vreun ceremonial
spiritist, de vreo formă specială de invocare, alta decât
rostirea numelui sau gândul la sora ei. Apariția, de
fapt, simțirea prezenței Marianei se produce spontan,
natural, fără vreun ritual de pregătire, prin puternica
afinitate și legătura indestructibilă a celor două surori,
aș zice prin mana care le leagă.
Multe alte fenomene de străvezime găsim în
Este sau nu o ficțiune, o închipuire literară a
vise. Pare firesc să-i visăm pe cei din familie după Nicoletei această a doua viață a surorii Mariana? Ca
moarte, însă este importantă și frecvența și scenogra- să nu greșesc în răspuns, ar trebui să lămuresc pre-

zumția cu care citesc cartea, consensul meu cu autoarea. Știu că totul este adevărat până la momentul
morții și mai știu că toate situațiile, intransmisibile,
de întâlnire cu sora în circumstanțe speciale precum
visul, sentimentul prezenței invizibile etc. sunt trăite
de autoare, deci experiențe proprii. Ca forme ale experienței, deci reale, sunt adevărate în alt registru
epistemologic. Altfel spus, adevărate ca revelație, ca
influx cognitiv și emoțional – ceva care se dezvăluie,
se comunică și se întâmplă strict în acel fel și în acele
momente. Trăirile personale nu sunt închipuiri, ci
adevăruri conjuncturale ale experienței proprii. A nu
crede așa ceva este ca și cum te-ai îndoi că cineva trăiește, pentru că nu are viața și trupul tău sau te-ai îndoi că cineva iubește pentru că nu are emoțiile tale și
iubitul/iubita ta. Cea mai absurdă, mai puerilă formă
de dubitație.
Adevărurile nu sunt întotdeauna comune, deși
o condiție a lor trebuie să fie plauzibilitatea. Evidențele, situațiile la care toți avem acces în același fel, în condiții identice, pe care le experimentăm și reprezentăm
aproximativ identic – adică tot ceea ce ține de lumea
comună – nu trebuie nici argumentate, nici crezute.
Ne scăldăm în ele, respirăm în ele, facem corp comun
empiric cu ele. Dar situațiile particulare, ceva care ține doar de experiența individuală într-un context singular, ceva care nu se poate transfera asupra altora,
nici reproduce pentru că are aspect de unicitate, intră
în alt registru. Este o specie de adevăr care trebuie
crezut. Adică prezumția noastră, din afară, trebuie să
fie aceasta: dacă s-a întâmplat cuiva, dacă este experien-

ța lui, pe care o descrie, mărturisește sau imaginează,
este coerentă cu natura lui, se produce ca epifenomen al
existenței lui, deci are valoare și sens. În realitate, ceea

ce face ca experiența noastră omenească să nu arate
ca un behăit în turmă este tocmai unicitatea vocii fiecăruia, particularitatea trăirilor, emoțiilor și gândurilor
lui, ireductibilul său, excepția de la nota comună. Despre așa ceva este A doua viață, despre unicitatea experienței autoarei cu sora trecută de pragul morții.
Sub aspectul experienței posibile, a doua viață
a Marianei, trăită prin sora ei și în condițiile de reprezentație circumstanțială despre care am vorbit, este
un fenomen cu totul plauzibil, fără conotație metaforică. Prin ceea ce scriem este adevărat că sugerăm,
descriem, dar în egală măsură și dăm substanță pentru

anumite forme de manifestare, creăm condiția literară pentru exprimarea anumitor forme de adevăr. Llosa vorbea de „adevărul minciunilor”, de o anumită
„epistemologie a ficțiunii” pe care literatura o conține. Eu vorbesc aici de „adevărul simțirii și visării” –
formă de semioză cu aceeași validitate ca orice altă
experiență asumată, înțeleasă –, și de o fenomenologie
a sentimentului vital substitutiv, care de fapt trebuie
urmărite de-a lungul cărții Nicoletei Dabija pentru a
înțelege ce face autoarea scriindu-și textul. Diferit de
ceea ce credea Austin, ea nu „face o realitate” cu cuvintele, nu induce o iluzie, nu ne amăgește ficțional, ci
doar „dezvăluie” ceva deja existent, relevant și expresiv, printr-un fel de ceremonial hermetic oferit în
manieră literară.
În loc de rezumat, să mai fac aceste precizări.
În mod evident, avem de-a face cu un text, deci un
lanț narativ care în primă instanță nu impune adevăr,
ci descrie stări, evenimente, situații, gânduri. Toate
acestea țin strict de atelierul literar. Dar acest lanț narativ este încărcat de ceva care nu este produs literar –
viața și moartea Marianei – și prin subiect textul devine evocare, amintire, reamintire. În bună măsură,
ceea ce este evocat este retrăit, chiar dacă în forme
diferite, este o „nouă viață” a faptului evocat. Reamintirea este suport pentru anumite forme de retrăire și
face din substanța memoriei parte a vieții.
Valoarea cărții A doua viață cred că trebuie urmărită în aceste două registre: al eticii reprezentării
postume – anume, prin jocul de teatru constituit de
faptul că autoarea devine interpreta de circumstanță a
vieții Marianei – și, celălalt, al epistemologiei memoriei personale. Aceasta din urmă, memoria personală
are statutul fenomenelor unice, irepetabile, iar singura cale de acces la conținutul lor este descrierea. Asta
face din carte o formă de revelare, destăinuire a tipului de unicitate constituit prin trăirea reprezentativă a
unor scene din viața surorii. În esență, este vorba de o
carte sibilinică, pentru că, dacă cititorul este cinstit cu
sine, va admite că toată legătura autoarei cu sora
moartă rămâne definitiv enigmatică, că află câte ceva
despre formele acestei legături, dar nu o poate înțelege chiar dacă ar fi să ia tot ce citește drept literă de
adevăr. Tensiunea acestui rest obscur, ireductibil, încarcă de fapt lectura cu atmosfera fascinației, conferă

textului funcția dezvăluirii ritualice.
Dacă are vreo valoare ceea ce am subliniat prin
etica reprezentării postume și epistemologia memoriei personale, atunci cartea Nicoletei Dabija este un
document care trebuie studiat, care nu poate fi expediat după o simplă lectură, oricât de empatică ar fi ea.
________________________________________
1 . „Mariana a II-a s-a născut la Londra, în ziua de 13
noiembrie 2014, ora locală 11.32.”, p. 44.
2. „... am strigat-o din nou pe sora mea, chiar în
aglomerația de pe Oxford Street. A venit. Într-un amestec
straniu de entuziasm, tulburare și spaimă, am chemat-o
iar și iar: Mariana, Mariana, Mariana! De fiecare dată a
fost cu un pas în urma mea. Habar nu am ce o fi având de
făcut în lumea cea nouă, poate o scot de la vreun congres
cu îngeri ori cu glasul meu îi tulbur apele veșniciei, însă nu
se supără, mă ajunge mereu, imediat după ecoul numelui
ei, abia desprins de pe buzele mele.
Și în București, o lună mai târziu, ne-am regăsit. Atunci
mi-am închipuit că o fi de vină valiza ei. Doar ne petreceam vacanțele împreună în ultimii aproape trei ani.
Aveam grijă de ritmul bolii și mă bucuram deopotrivă de
fiecare posibilitate a Marianei de a ieși în lume. Alergam
de ici-colo și uitam că ceva avea să se întâmple și de acel
ceva noi nu putem fugi cu adevărat. Ne va ieși în cale. Ei,
mai întâi. Dar nu mă las nici eu mai prejos de moarte,
continui să o iau pe sora mea peste tot, chiar astfel,
înhățându-i valiza, îmbrăcându-i hainele, purtându-i
bijuteriile, imaginându-mi cum i s-ar părea fiecare loc
nou, ce comentarii ar face, cum ar râde apoi.”, pp. 43-44.
3. În sensul magiilor arhaice, desigur, ca substanță
esențială ubicuă, rafinată a lumii care permite comunicarea persoanelor între ele, cu lumea morților și cu natura,
chiar cu obiectele.
4. „Deodată am priceput că este camera în care murise
sora mea. M-am uitat de două ori în oglinda ușii. Presimțeam ce va urma. La a treia privire chipul a început să mi
se transforme în chipul Marianei, iar trupul s-a cutremurat de un fior necunoscut și rece. Îmi priveam îngrozită

mâinile tremurânde, luând forma alor ei. Deși în pat zăcea
trupul surorii mele, înțepenit, murisem în locul ei. Am
început să plutesc, aproape să zbor, mă loveam de pereți,
dar continuam să caut senină o ieșire. M-am apropiat de
geam, care m-a lăsat să trec fără să se spargă. Eliberată de
trup, de trupul ei, eram sufletul Marianei. Afară m-a
întâmpinat Alex și mama. Copilul ducea în brațe un vas
mare cu floricele de porumb. M-am apropiat coborândumi zborul și, asemenea păsărilor, ciuguleam.”, p. 90.

funciarmente inadaptabil
într-o lume în care
nu există cetățeni
doar supuși

ANDREI ZANCA
concert transilvan pentru foșnet și pădure
Stau pe prag și plouă.

plouă înserat peste grădini.

Picuri de liniște între picuri de ploaie

se mistuie-n adânc, cât cuprinde privirea
cât adânc de auz
ca o durere stinsă în splendoare, însă
cum să faci o disecție când lipsește leșul?

Suferința coboară ori înalță

dacă o traversezi fără jeluire
și nu intri în mezalianță cu ea
însă prea mulți rabdă.
rabdă cu o febrilă
nerăbdare.

Să fie astfel încât, dacă durerea și suferința

nu cunosc un răgaz, să ne obișnuim
încet și cu ele, cu această
viață pe caste în care ura
urcă și disprețul coboară?

De copil mi s-a tot spus

din toate părțile, cine sunt
cine trebuie să fiu, însă eu
știam de pe atunci că-s altul

Aproape toată viața
mi-am petrecut-o camuflând asta
altminteri lumea m-ar fi terminat
de la o zi la alta
asumarea - m-ar fi frânt
m-ar fi băgat în groapă, vorba lui Kleist:
„pentru mine nu există
remediu în lumea asta“

Într-adevăr, dacă vrei
să înțelegi, să ierți un om
ascultă-i povestea copilăriei.
Pare că totul se trage de la rănile
netămăduite ale copilăriei.
eu am încercat să folosesc cele scrise
spre a descoperi cele nescrise, atemporale
și concomitent, actuale
am băut cu toți spre a fi privit
ca unul din ei, și-am citit biblioteci întregi
spre a mă convinge c-au mai fost
și mai sunt și alții ca mine
și tot însingurat am rămas
în vreme ce mulți marșau
și se adaptau, însă lumea
devine, se preschimbă, pe potriva
a ceea ce iubim, cui ne dedicăm
în timp, nu-i așa?
Mulți îndrăgesc însă lucrurile, făcăturile
profitul și puterea, mai mult decât aproapele
cum spunea și Bunicul: fără de dumnezeu

în inimă, nici unire, nici vreo schimbare.
iar, dacă nu intervine în lume e pesemne
spre a ne trezi, spre a vedea ce am făcut
din ea - și surâdea, privindu-mă

Fiecare clipă e un proaspăt

mintea justifică totul. inima, nimic.

divinul fiind nădejdea
și numitorul nostru comun
cum apa e neînchipuit mai mult
decât formula apei

și astfel, însingurarea mea a sporit în vreme
însă nu am fost și nu sunt niciodată singur.
de vreme ce haosul e tot ce nu se înțelege încă
tot pe-atât de lipsit de întâmplător e hazardul.
fiecare-și poartă-n cârcă păcatele.
unii le regretă, alții le dosesc
în adânc cu o împăcată
ură de sine.

act al creației: unde e iubire e mereu
și cale, și astfel, ne reîntoarcem
mereu la cei blajini

deși azi nu mai vorbim cu cunoscuți
și prieteni, ci cu oameni care au parcă
au o anume sarcină de împlinit, oameni
cărora empatia, compasiunea
le este necunoscută

Să te asculte cineva fără întrerupere, face bine

treji cu toții în crâșmă și somnolând
în biserică, căci masele iubesc trădarea
însă nu și trădătorul

Vine o vreme când din toate cărțile

astfel, mai întâi e anunțat un eveniment
care doar mai târziu are loc.

însă cine te mai ascultă acum, când timpul
e un lux?

de pe rafturi, nu mai deschizi decât două-trei
pe care le ai la inimă

A ici ne lasă pădurile.

Îmi amintesc - cândva spuneam:
nimeni nu a fost vreodată
la înmormântarea unui suflet.

totul pare a fi ca atunci când prin gândirea
fără de conștientizare se ajunge într-un punct

istoria pare să fie o arhivă a scufundării:
lume peste lume lăsându-se încet
pe fundul unei ape adânci.

se retrage încet și
îngerul apelor

dinspre care începe autodistrugerea
și nu mai posibilă nici o reîntoarce.
Când bezna îngheață, demonul
apare în costum, vorbind cu
glas de serafim
A șa a fost, să fie?
Plouă. plouă firav.

și eu sunt încă tot pe prag
și-ncet mă pătrunde mireasma
pământului umed coborând adânc
peste o pace nestinsă

totul otrăvit lent sub cerul greu
sub dârele cernite ale morții, prinși
în probleme orizontale peste
un meleag de cimitire.
doar aducerea-aminte ne va
întoarce din nou Acasă, însă
cât înger și
cât demon
e în fiecare?
Toate aceste par însă acum caduce
în fața unei lumi cu adevărat smintite

îmbolnăvite cu bună știință
global isterizate de tot soiul de manevre
de abatere a băgării de seamă
în vreme ce cauzele genuine
zac adânc
ca viermele
în măr

prietenii și iubiri trecute.
totul dus, totul scurs.
doar una a rămas
și rămâne

A stfel oricât m-aș dărui, nu e nicicând

în tăcerea acestor prelungiri, pe care tânăr fiind
le-am așezat, așteptând o vorbă, un semn.

Cel mai straniu și mai misterios lucru

aici suferim. aici durerea, aici tandrețea
până ajungem să cunoaștem iubirea
genuină, fără de pată.

Sufletul, nu cunoaște timpul, nici

muribunzii închid ochii
ca cei rămași să-i deschidă larg,
căci o viață de om e mai nimic dacă
pentrul ea nu s-a oprit timpul
măcar o dată.

îndeajuns, rămâne mereu un regret
un însemn de mâhnire.

îmi pare a fi însă faptul că absolut fiecare
poate fi în stare de orice, în anumite contexte.
inima, însă mintea se numără în ani.

O explicație fugară însă, e ca un tampon de formol

pe gura adevărului, după cum nepăsarea
indiferența cea mai crasă față de orice e sacru
e demonică, dar ei o justifică
prin faptul că sunt ´firi globale´, moderne
încât până și ipocrizia și-ar acoperi chipul
cu un văl negru.
Cei temeinici, cei învățați, cei convinși
se preschimbă lent în statui
doar pasărea zboară unde și când vrea
lăsând în urma ei
trena suavă a
unui cânt.

Nu mai aștept pe nimeni.
nu mai aștept nimic, însă noaptea,
când toți dorm, vin semnele, se desprind
cu atâta limpezime dintr-o lumină abia bănuită,
încât ezit îndelungînainte de a le așterne, murmure
spontane, pure, pe mal înserat

între mine și tine se topesc în fiecare noapte,
depărtări, când dintr-o lumină abia bănuită
sosesc șoapte, și mă ridic

tot ce regretăm, tot ce ne leagă
sunt mereu minutele petrecute laolaltă
secundele care ne-au adunat. ireversibile.

și înalț în secundă
mireasma de altădată din podul presărat cu poame,
de Buna mea, binecuvântarea, iertarea, pacea și
iubirea Bunilor mei, încât până și vântul rămâne
cabrat o frântură în clipă.
și e toamnă-n adânc de ape.
și-aud frunzele uscate căzând peste cărți
peste crucile prăvălite - și ziua de mâine
a rămas cu mult
în urma mea..

marmuri murmurătoare,/ Tărâmul ei magnanim/
Marea acoperă lumea toată!

GHEORGHE SIMON
Arcanele unei mări poetice interioare
Marea Iniţiere
La întîia lectură, dintr-o ochire, Poema Mării,
din fresca poetică a lui Remus Valeriu Giorgioni, mi
s-a arătat sfânta magnificare, în toată splendoarea
unei încîntări, purtat de valuri, din poem în poem,
din verset în verset, în vertij maldororian şi în decantări barbiene. Element constitutiv al cosmosului,
maîtresse du langage fluide, apa, prin transparenţă şi
oglindiri, ne oferă un prilej de contemplare mută, ca
expresie a necuprinderii şi a neliniştirii. Lizibilă, la
suprafaţă, ca un neastîmpăr ludic, marea (îşi) ascunde, de fapt, abisul unei frîngeri, prin ecoul unei dureri nevăzute. O mare abisală, pe care poeţii au încercat să o strunească prin versete retorice şi echivalenţe
metonimice. De la primul poem, avem inserate şi
înseriate, imagini ale mării şi ale rătăcirii, ocurenţe
ale vuirii, recurenţe ale ecoului şi ale tînguirii, amintindu-ne repede de cealaltă mare, marea interioară a
sufletului, cu abisuri mult mai profunde decît cele
cartografiate, monotone, întrucît, nimic nu poate fi
mai expresiv şi intensiv decît angoasa şi suferinţa
unui suflet, imposibil de a-l cunoaşte. Schimbarea la
faţă a apei are o cu totul altă expresie, adîncă şi
ascunsă, intempestivă şi agresivă, decît cea în faţa
căreia ne oglindim sufletul, prin contemplare. Marea
şi ambardeele ei: curgerea învârtejită şi peroraţia/
Calmul ei, măreţia, plutirea prin spaţii/ (includerea
printre constelaţii)/ Marea: oracol-miracol-spectacol,
avânt şi grandoare/ pereţii de aur lichid, mişcarea
sărbătorească a valului/ statuia sa de sare unduitoare,

Titlul e uşor înşelător, fără nimic peiorativ, ci
doar, cu o fină ironie, de a evita ceea ce ni s-ar părea
excesiv, exhaustiv. Am aminti doar cinci emergenţe,
din poemele lui Saint-John Perse, şi în felul acesta, am
defini insondabilul: Marea e imprescriptibilă, irecuzabilă, nelocuibilă, imemorială, ireproşabilă. Poetica lui
RVG e una de laminară oglindire, reflectare şi răsfrîngere a ceea ce numim cu un singur cuvînt: irepresibilul. Marea nu are alternativă, fiind univocă, ea e şi
conţinut şi conţinător. Cum procedează RVG? Porneşte întotdeauna de la marea lui întâlnire cu Marea,
înzestrat cu darul treimic al cunoaşterii, cu rezolvări
prozodice personale, încît, dinamica dramatică a apei
capătă dimensiuni umane şi cosmice, în tot largul
unei eliberări de un prea plin copleşitor. Partitura valurilor e una a vămilor şi a ispăşirilor. Felul în care
compune, din alcătuiri fragile, picătură cu picătură,
silabă cu silabă, prin înţelesuri criptice, RVG recompune, cu îndemînare argonautică, un recviem poetic,
în ritmul fluid al figurării acvatice, o imagine poetică
a ocurenţei apei, ca neîncetare şi neîntrerupere a
limbajului ascuns, tăcut, însoţitor al poetului, evitînd
naufragii sau subterfugii.
Cîntecul înalt al mării nu e unul al sirenelor, ci,
mai degrabă o vibrare de harfă eoliană. Nici zglobiul
rîu, nici şoapta izvorului, marea e o entitate vie, un
chip oratoric al suferinţei. Poetul e şi el un navigator,
închide Ochiul Ciclopului şi aude vuietul neconsolat
al însumării acvatice. Poema mării ia formă de plural,
acvatii sau oceanoide, fiind o însumare de oratoriu
magistral. Din naufragii mitice, din reminiscenţe
erudite, RVG compune, în registrul epic şi noetic al
îndurării, un recviem al preaplinului, al persistenţei,
al neîntreuperii şi al solitudinii, cum doar Dumnezeu,
Creatorul, nu-şi uită creaţia: Iehova şi Marea nicio-

dată nu dorm.../ Ea bolnavă de neodihna căutării,/ Iar
El, Călătorul prin veacuri/ n-are nevoie de somn. Două
mări atunci/ eu întrezăream: una generică/ sau
livrescă, noţiunea de Mare,/ şi cea care tocmai mi se
zbătea/ zbuciumat la picioare. Singura vocaţie a mării

solitare e aspiraţia, oglindire a cerului, o ridicare la
putere a tensionării interioare. Am putea crede că
Marea, Magnanimă, ne inhibă, rămînînd tăcuţi,
contemplînd-o, numai că pe tărîmul ei, abisal,

are înscrisuri şi peroraţii poetice, lexeme noetice, viaţă:destin/ mereu tulburat, în mişcare/ ca apa Mării
neliniştiri şi abisuri, mai largi şi necuprinse răsfrîn- sau ca arca pe mare: Lectura lumii e Marea! Interogeri, în Marea umană interioară: Identic cu Marea, gativ, imaginativ, se întreabă poetul contemplativ, de
destinul căţii/ mereu în mişcare/ la fel ca o navă/ nu cumva, apele din cer s-au revărsat, pe uscat, şi au
...Marea înseamnă mai mult/ ca suma spumoasă de rămas acolo, ca o lacrimă a lui Dumnezeu, ca o părere
valuri...cum o carte-i mai mult ca suma/ semnelor sale. de rău, spre lămurirea apelor, cîndva în dezordine şi
Marea nu are moarte. Asocierile inevitabile, din în şuvoi; restaurate, acum, prin retorica poetică a nelexeme omofone, devin repede uimitoare metonimii, sfîrşirii, a necuprinderii, cu atît mai restrînsă şi mai
versete epice, întrupări poetice, într-o manieră cu limitată, faţă de curgerea apei, în despletire, faţă de
totul personală. După ce ai admirat Fresca poetului izvorul apei cristaline. Acesta e şi rostul restaurării
RVG, uiţi repede de întîia pagină albă , de unde ai poetice, din acumulări şi derivări lexicale, pînă devin
plecat, devii tu însuţi, corăbier solitar, călător, argo- retorte şi arcane verbale, ritmuri ale încîntării aurorale.
Marea Înfăţişare
naut, plutitor, vagant, căutător, pe marea interioară a
Între
flux şi reflux, între neodihnă şi neîntresufletului tău. Te laşi furat, fascinat de necuprinderea
şi de profunzimea insondabilă, abisală, de a nu ră- rupere, marea respiră şi aspiră spre eliberare, din
mîne la suprafaţa înşelătoare a unei impresii fugitive. strînsoarea plinului şi din strîmtorarea adîncului, înMarea îţi ia faţa prin frumuseţea ei cuceritoare, vehe- trucît face imposibilă stagnarea, locuirea şi încremementă şi violentă, ispititoare: te vânează şi te pândeşte, nirea. Eliberarea mării, din arcanele limitării, e posibilă doar prin răsfrîngerea luminii, a razelor săgetăte urmăreşte şi prigoneşte.
Iniţierea, în taina căutării, e o artă poetică a toare, ca adeverire şi împlinire, metaforă a mîntuirii,
îndemînării, de a folosi toate indiciile ascunse, toate oglindire a lăuntricului, fără ascunzişuri. În doi timpi
semnele şi semnalele, pentru a nu rătăci, fără repere, şi trei mişcări, marea ni se arată, mai vie ca niciodată,
şi a te pierde în detalii inutile. Nu bănuiam că ar mai marea e propria ei lacrimă, neplînsă, conţinut şi confi posibilă o altă abordare a unei întinderi de ape, o ţinător, ochi interior, cuibar rotit de ape, eminescian,
încercare de a da expresie a ceea ce ni se arată, fie ca deopotrivă, nostalgie a clipei dintîi, început, fără de
asociere a prea plinului, fie ca răsfrîngere a cerului. început, clipire şi tresărire, auroră a trezirii, uimire şi
Marea eminesciană e o însumare de ape ale cumin- neliniştire, frescă princiară, poetică şi noetică a ceea e
ţirii, ale liniştirii, o metonimie a oceanului de ape, mai expresiv, o izvodire din izvorul nesecat al vieţii.
după furtuna vieţii şi după întoarcerea la matca vie a Aceasta e calea poetică a transfigurării, prin ritmul
amintirii. De la Vox Maris, la Mare Incognitum, poe- interior al neliniştirii, de a ni se arăta în toată splentul Remus Valeriu Giorgioni compune şi recompune, doarea unui chip întruchipat, ca arhetip al genezei
din alcătuiri transparente, o mare interioară, cu o neîntrerupte: Nici o clipită măcar/ Marea mişcarea nuîndemînare de înaltă pricepere şi înzestrat cu un acut şi curmă/ din zorii zilei luminii şi până/ în cea de pe
simţ al sondării, încît poetica sa e una a decantării, a urmă!
Poetul temerar, Remus Valeriu Giorgioni, ne
discernerii: Pe uscat, Poetul fusese acar.../ iar pe ţăroferă imaginea unei explorări temeinice asupra acvamul înalt ajunsese/ paznic de far.
Surprins, între două tărîmuri, marin şi celest, ticului, eliminînd orice clişeu poetic, desprins de
cuprins de o nelinişte interioară, gravă, ochiul său catargul lui Ulise, deprins doar cu ecoul şi freamătul
interior scrutează pînă în cele mai tainice adîncimi, eternei uimiri, de a avea privilegiul unei călătorii
sub privirea severă a Creatorului: O Carte deschisă e solitare, înzestrat cu îndemînarea unui argonaut de a
Marea/ iar Vântul/ o frunzăreşte gemând/ Ea răspân- fi bine orientat, armat cu toate trimiterile spre un
deşte în jur para-doxe, sintagme/ locuţiuni solilocvii zenit, pornind de la cunoscut spre necunoscut. Fielichide/ Un permanent şi secret dialog/ cu divinitatea/ care poem, din recenta sa frescă a mării, e un chip
cultivă Marea-ntre spaţii/ şi constelaţii prin lirismul ei inedit al mării, o o metonimie a nestatorniciei umane,
radical, sfidarea retorică. La rândul lui Marinarul e-un în faţa eternei mări, mirări şi măriri eminesciene, cu
lector/ căruia Marea îi desfăşoară în faţă/ propria alunecări şi trepidări; un şuvoi maldororian, întruchi-

pare cantemiriană a figurării neascunse, prin fiecare
fragment ademenitor, sclipitor, pe firmamentul fervent al încîntării. Tocmai acum citesc pe internet că sa descoperit, în Marea Neagră, cea mai veche epavă,
intactă, din istoria omenirii.
Marea agonică, Marea gnomică
Mai mult decît prosopopee, auspiciile mării au
de înfruntat omofonii şi erudite trimiteri. Adjectivul
mare e în ocurenţă cu substantivul mare; marea consună cu măreţie, însumare şi însemnare, prosopografie a Numelui, glomerul iniţial, încă de la începutul, fără de început: Numele Mare e chiar Începutul/
vorbirii/zidirii. Cel care/ a creat Marea/ a modelat şi
uscatul! (numit Preaînaltul)/ Semnătura Lui sau pecetea/ e litera I/ gravată-n inelul din stelele-nalte/ Alături
de H-W-H, celelalte.// Marea cu înjghebările ei siderale/ călătoreşte prin spaţii/ se recompune la loc, pe măsură/ ce se destramă. În fiecare clipă, ordinea inte-

rioară a mării îşi răsfrînge chipul, multiplicat, restaurat, prin ritmul unitar, poetic, magnific, versificat.
Marea are ceva matern, ocrotitor. Numai în
franceză, omofonia mère/mer ne sugerează semantica unei înduioşări, glossa unei eterne chemări, cum,
doar Joyce a înţeles, privind înapoi urma pierdută a
paşilor săi pe nisip. În dinamica formelor, la suprafaţă, în neîncetată mişcare, intuim, în profunzime, o
pondere, în eternă centrare, osie nevăzută, în corespundere, cu oglindirea cerească, a crugului cosmic, a
ordinii şi a ritmului. În peisajul apei marine, nu există
succesiune, nu există timp, ci, doar eternă mişcare, val
după val, eminescian, fără să se înece la mal: Vântul/
marea pe curat o transcrie/ pe file albastre şi tulburate/ făcând din ea/ un poem-poezie. E suficientă o

mică dună de nisip, şi, de îndată, forma, crescută din
nimic, s-a topit, cum nu ar fi fost. Numai poemul rămâne, numai poeticul persistă, numai sunetul clopotului scufundat, surd şi nemîngîiat. Nu putem adăuga
nimic care să tulbure armonia şi rezonanţa unei
partituri: Marea e o fiinţă uriaşă într-o piele universală, cum într-un distih al poetului Paul Éluard: L’eau,
telle une peau/ Qui nul ne peut blesser.

Fericit e poporul cu ieşire la mare, inspirat e
poetul, RVG, şi cu bună îndrăznire de a se aventura,
în largul unei descinderi solitare, cu îndemînări de
explorator al unei mări poetice, interioare, şi cu iscusiri de glosator temerar a ceea ce e de necuprins şi
neîntrerupt recviem solitar.

NICOLAE VĂLĂREANU SÂRBU
Bunicul
Schijele vremii îl loviseră din mers
ca un fulger care a scrijelit copacul
a mers mai departe călare prin destin
cu un orgoliu moştenit din neam
care-i stopa plecările
pe drumuri fără izbândă
Niciodată zilele şi nopţile nu erau la fel
aveau riscul presupus al căutării
aura solemnă făcea din el
un sfânt supus greşelii oamenilor
pe care le înţelegea fără să le suporte cu uşurinţă.
Cu timpul
clipele agăţate de marginea neliniştii
alunecau în gustul de cenuşă al morţii
cum se aud picăturile de ploaie
lovind umerii încovoiaţi.
Linii frânte tăiate pe feţe spălăcite
cicatrici lăsate de-a latul privirii
este tot ce voiam să nu se întâmple
trecerea să fie a unui înţelept
şi nu o lamentare banală
a sfârşitului firesc
întâmplat mai demult
dacă norocul nu era acasă.

Volumele menţionate pot trimite mai pe departe la tema predilectă şi la spaţiul punerii acesteia în
scenă, precum „Viaţa după Iisus”, „Ardere de tot”,
„Dumnezeu citeşte din cartea vieţii”, sau foarte direct
– „Amin Agapia”, „Dialoguri la Agapia”, „Fiul Agapiei” ori „Agapia perpetua”.
Am încercat să explic, şi sper că am fost convingător, întâia calitate. Acum despre cealaltă, de excepţional. Gest de curaj în a denumi astfel – las trimiterea la
ambasadori deoparte - un poet. Dar gest care îşi găseşte argumente şi temeiuri de necontestat în cel puţin
două zone. Cea dintâi se referă la valoarea scrierilor şi
poate fi consemnată mai ales prin lectura operei în
integralitatea ei. Cea de a doua are în vedere faptul că
Gheorghe Simon face excepţie de la regula de a soliciPoetul Gheorghe Simon – ambasador excepţional
ta/de a-şi da importanţă, de a face valuri disproşi plenipotenţiar al Agapiei
porţionat de mari în raport cu factorul lor generator.
Mai degrabă aş putea susţine că autorul aplică în
Sunt aproape sigur că specialiştii în diplomaţie practică, neabătut (şi la propriu, şi la figurat...), regula
vor tresări şi poate reacţiona, protestând faţă de altădată majoritară, aceea a retragerii într-un turn. Şi
ceea ce ar considera, într-un fel pe bună dreptate, aici cu o excepţie: al lui nu e de fildeş, ci de smirnă şi
denaturarea, în titlul acestor rânduri, a unei formu- tămâie...
le din domeniu. Acolo, sintagma este „extraordinar
Nume cu rezonanţă în literatura actuală vin să
şi plenipotenţiar”, diferenţa dintre cel care deţine
aceste calificative şi simplul ambasador fiind esen- confirme calităţile lui Gheorghe Simon. Începând cu
Constanţa Buzea, care defineşte esenţa – „este un
ţială: cel dintâi are o misiune permanentă!
Nu e vorba în titlu, şi, mai departe, de o tentati- poet autentic”, continuând cu Mihai Zamfir – „unul
vă ludico-lingvistică din parte-mi. Există deplină din cei mai distinşi şi mai profunzi intelectuali molacoperire în fapte şi timp. Aduc aminte că, în urmă doveni”, dar şi „Agapia...concentrat de istorie...de
cu aproape un an, scriitorul Gheorghe Simon era credinţă şi de poezie, devine prin versurile lui punct
nominalizat la Gala Ambasadorilor Nemţeni. Îna- semnficativ pe harta literaturii”, şi terminând cu
inte, însă, de a se prenumăra printre aceştia, el a Daniel Corbu – „poet de aleasă inspiraţie şi originală
fost, este şi va rămâne ambasadorul cu misiunea expresie”.
permanentă de a reprezenta, în plan poetic mai
Pentru a fi pe deplin edificator, din acest text
ales, dar nu numai, ci şi prin interviuri, eseuri,
nu
au
cum
lipsi două elemente.
epistole, meditaţii şi reflecţii, o „ţară” extrem de
importantă pe continentul spiritual şi religios românesc, anume Agapia (rădăcina termenului venind
Cel dintâi se materializează într-o confesiune a
din greacă şi însemnând iubire). „Scrisorile de acrelui
Gheorghe
Simon, care sublinia că „în vârtejul
ditare” ale ambasadorului Simon tind către cifra de
douăzeci, egală cu cea a cărţilor publicate, inspirate demonic al încăierării verbale şi al subminării
de acest loc şi scrise aici – unde s-a născut acum 70 virtuale, aici, la Mănăstirea Agapia, respir aerul
de ani, şi unde s-a întors, după un periplu studen- primenitor al ascezei mântuitoare”; inspiră un
ţesc ieşean, pentru a fi profesor, dar, mai ales, după asemenea binecuvântat aer, pentru a-l expira sub
forma unei poezii aflate sub acelaşi semn.
cum menţionam, ambasador!

DORIAN OBREJA

Cel de al doilea constă din poemul „Veşnicia
devine cărare”, extras din cartea emblematică „Fiul
Agapiei”: „La Agapia suntem mai aproape de cer/ aici
iarba creşte din amintire/ cuvintele se rostesc în sine/
toate par atinse de fior/ furaţi de zbor interior/ privim
în noi înşine/ ca în ochii copiilor.// La Agapia se
topeşte/ imaginea sufletului tău solitar/ făptura
norilor configurează/ un text lacunar.// Risipit în
uimiri fugare/ nu te vede nimeni/ când te întâlneşti
cu Dumnezeu/ aici veşnicia devine cărare:”.
Ce-ar mai fi de adăugat? Doar că aştept cu nerăbdare
următoarea carte simon-agapiană...

RABINDRANATH TAGORE
frumoasa înserării
frumoasa înserării, tu
ce stai așezată sub cerul nesfârșit
învăluită în părul tău despletit
ce tot șoptești neodihnită
așa, doar pentru tine?
ce cânți tu în fața
acestei lumi?
zilnic te-am ascultat
însă până azi nu
ți-am putut înțelege cuvintele.
zilnic am tras cu urechea
însă nici până azi n-am putut
să-ți învăț melodia.
îmi cad pleoapele
atât de plin sunt de tine.
departe, departe însă de inima ta
începe să te îngâne un străin, impasibil
și cântă al tău cânt laolaltă cu tine.
transpunere în română de Andrei Zanca

REMUS VALERIU GIORGIONI
Despre ideea de progres în literatură
De la tăbliţă la tabletă

Cei care au acum peste optzeci de ani au urmat
clasa întâi în anii din preajma sau din timpul războiului. Pe atunci, scrierea/scrisul se învăţa pe un obiect
numit „tăbliţă” (în contrast evident cu tabla mare din
spatele catedrei). Aceasta era exact de mărimea unei
tablete electronice din zilele noastre, dar cu următoarele particularităţi: Dintr-un material dur şi casant
(ardezie), tăbliţa avea o ramă de lemn pe care erau
înscrise literele alfabetului şi cifrele până la 10. Pe o
parte erau desenate linii, pentru scrierea literelor, iar
pe cealaltă pătrăţele – pentru cifre, evident. Se scria
cu un „grif”, un creion de grafit masiv. - Un mic orificiu în partea de jos, în care se ataşa un buret pentru
şters – ca în cazul amintitei table mari. Pe tăbliţă, elevul migălea primele semne: cârlige şi bastonaşe, chiar
primele litere, urmând ca, deprinzând tot mai bine
nobila artă a scrierii, după un trimestru sau două să
le transcrie într-un caiet. (Am stat de vorbă cu cineva
născut în 1936 care în 1943 era elev în prima clasă.
Motivaţia lui era că un şcolar începător ar fi mâzgălit
multe caiete cu tocul lui dotat cu o peniţă; ar fi putut
vărsa chiar călimara cu cerneală, dacă nu s-ar fi practicat metoda tăbliţei. La acest om am văzut şi mirobolantul obiect, care apare în foto.)
Dar toate aceste unelte de scris, şi mai cu seamă
fabuloasa tabletă, uşor friabilă, trebuiau transportate

în siguranţă. Aşa că părinţii – aceiaşi părinţi care mai
târziu, cu prilejul plecării la oaste le construiau băieţilor un geamantan masiv de lemn – îi dotau pe şcoleri
cu o trăistuţă purtată în bandulieră pe şoldul drept
(bănăţeneşte „străicuţă”). Acum, desigur, ar fi de prisos să continuăm „paralela” dintre obiectul neînsufleţit numit tăbliţă şi celălalt obiect, din zilele noastre care este aproape un calculator. Evoluţia este evidentă:
câte – şi mai câte – nu se pot realiza cu postmoderna
tabletă, inclusiv fotografii sau „filmuleţe” cu întâmplări fierbinţi, direct de la locul faptei (din clasă, instantanee incriminante). Un singur lucru s-a pierdut definitiv, dacă le-am pune faţă în faţă: romantismul unei
vârste, dar o vârstă a umanităţii, nu doar a omului.
Probabil că, peste încă vreo sută de ani, când se va
descoperi altceva, obiectul numit tabletă va fi la rândul lui perimat, luând locul interbelicei tăbiliţe.
... Dar altul este obiectul acestui articol. Vom încerca o analiză în mare a felului cum a evoluat poezia
în ultimul secol. Accentuând asupra faptului că fenomenul poetic este puternic legat de suflet, iar sufletul
omului n-a suferit schimbări majore de-a lungul mileniilor; de unde concluzionăm că nici poezia nu trebuia să sufere transformări catastrofale. Fără a teoretiza de prisos, încercăm să ne păstrăm în limitele bunului gust al unui virtual cititor de poezie; gust care, până la urmă, ţine chiar şi de bunul simţ general, nu
numai artistic. Fiindcă trendul nu-l dau doar mişcările sau curentele literare – şi critica de vârf, care se
pliază adesea cameleonic după ele – , ci ar trebui să
păstrăm în ecuaţie inclusiv gustul public, părerea cititorului avizat. (Mulţi au impresia că, citind un poem
pe care nu-l înţeleg au pierdut timpul degeaba; dar ei
nu ştiu că acest exerciţiu defel inutil sau facil e un început de cultivare a gustului.) Altfel, vom ajunge curând să ne citim între noi, sau nici măcar... Dar oare
n-am chiar ajuns?!
Noua dictatură: Imagine şi Oralitate

Ideea acestui articol mi-a fost furnizată dând
peste un număr mai vechi din „Ziua literară”: nr. 124/
oct. 2004, în care am re-descoperit lucruri interesante: Un interviu cu Rodica Draghincescu, iar la rubrica
puzzle articolul lui Gabriel Chifu, Noua epocă teocratică. Era un număr de tranziţie între Cenaclul USR

condus de Mircea Martin şi noul cenaclu, „Euridice”,
al lui Marin Mincu; număr în care se anunţa şi moartea lui Geo Dumitrescu, de la care au trecut – iată –
15 ani! Antologia poetică z.l. este onorată de Gellu
Dorian, iar vizavi, la proză, un fragment reprezentativ
din romanul Supunerea, de Eugen Uricaru. Cronici de
Gabriel Coşoveanu, B. A. Stănescu, Alex. Matei, obişnuita diligenţă cu lunetă ţinută de Marian Drăghici,
„lunetistul de zi”.
Dincolo de nostalgia acestor rememorări (am
publicat noi înşine în acest supliment literar), am remarcat în opiniile exprimate de G. Chifu la rubrica
amintită că problemele ridicate acolo sunt după 15
ani cu atât mai actuale. Ieşirea din Galaxia Gutenberg
- sau cel puţin din suportul ei tipărit - ni se profeţeşte
de ani buni, determinând „rolul periferic” al literaturii, rol care poate deveni într-un târziu de-a dreptul
decorativ. De multă vreme - de la hotarul lui decembrie 89 - se produc, într-un amarnic crescendo, atentate la ceea ce remarcabilul poet numeşte „lectură însingurată” – „şi am pătruns într-un timp unde hegemonia este a imaginii şi a unei noi oralităţi”. (Dar, ne
întrebăm noi, hic et nunc, dacă au de suferit lecturile
în tăcere şi retragere din cotidian, ce se va întâmpla cu
lecturile colective, altfel zis „publice”? Dacă n-avem
timp să mai citim în solitudinea fiinţei-şi-locuinţei,
vom mai găsi oare în viitor amatori dispuşi să ne
asculte declamând pe o scenă deschisă?)
Concluzia dureroasă a lui G.C. - în urma revenirii noastre cu picioarele pe pământ după o
(oareşcare) revoluţie şi potrivirii ceasurilor cu ora
planetară - este următoarea: „Tirajele s-au prăbuşit,
literatura şi-a pierdut cercul de lumină, pentru ea
noaptea străluci-toare a balului s-a terminat şi nu pare
s-o aştepte de-cât un nesfârşit anotimp rece petrecut
lângă vatra stinsă, ca o Cenuşăreasă” (s.n., articolul
citat). Sunt aprecieri care, dacă eşti mai slab de înger –
cum sunt, în general, poeţii – te-ar putea face să-ţi dea
lacrimi-le... Dar e posibil să mai existe încă speranţe –
dovadă vie stau cărţile de poezie şi proză ale
articlierului, pu-blicate între timp şi atât de bine
prizate de publicul cititor. (Aşadar, avem motive să
continuăm şi noi analiza aceasta subiectivă!)
Un alt aspect atacat este vizibilitatea/ notorietatea scăzută în postcomunism a unor mari scriitori
(prozatori în principal, dar şi poeţi). Dar dacă aceştia

nu s-au ştiut adapta la noile condiţii/cerinţe? – sau
pur şi simplu drumurile artistice pe care apucaseră
încă de la început s-au dovedit ulterior nişte fundături. E drept că asupra unora din ei grevează unele
mici-mari compromisuri pe care le-au făcut cu ideologia. (În lumea literar-artistică se-ntâmplă şi unele,
nu puţine, ciudăţenii: un poet s-ar fi apucat să înlocuiască peste tot în poeziile sale numele lui Ceauşescu cu cel al unui mare voievod moldav, „vânzându-le” astăzi – când nici măcar nu se mai „poartă” ca patriotice! Cei mai înverşunaţi atei au începu să
publice poezie religioasă, sau, ca Ceauşescu, să-şi
înmormânteze părinţii cu şapte vlădici.)
Un alt punct fierbinte al discuţiei, în numitul
articol din „Ziua literară” îl constituie eternul conflict
dintre generaţii. „Război cu accente adesea isterizate”
(G.C.) în care – afirmă în stilu-i caracteristic poetul –
„eu, unul, nu cred, chiar dacă ar fi să pier răpus de
una din salvele lui inexistente!...” Noi zicem că aceste
salve nu sunt chiar inexistente, ci mai degrabă semivizibile – ca zidul despărţitor dintre personalitatea
scriitorului comunist şi cel actual: un zid „transparent şi de netrecut”. (Apostolul Pavel zice undeva prin
epistolele sale: „Mă lupt, dar nu ca unul care loveşte
cu pumnul în vânt...” Se pare că marele apostol al
neamurilor are în vedere aici, pe lângă o zbatere inutilă, un mare Adversar invizibil.)
Dar problema generaţiilor conflictuale este etern
actuală, şi nu numai în domeniul artistic, literar. Nenorocirea mare - remarcată şi în articolul cu pricina,
însă doar în subsidiarul lui translucid – este că adepţii de azi ai imaginii atotstăpânitoare şi ai oralităţii
atotprezente în poezie nu mai pun accentul pe „acuitatea intelectuală sau puterea viziunii”. Ci pe un
cotidian amorf şi fără personalitate, fără transcendenţă – ba chiar pe o amoralitate care ţine loc de ceea
ce numeam noi „pe vremuri” talent şi realizare
artistică.
Aici are un cuvânt greu de spus şi „ingineria
textuală” pe care a bătut atâta monedă generaţia optzecistă, inginerie care încă de pe atunci se reducea la
o anume îndrăzneală a scriiturii, complinind la rigoare deficitul de talent literar real. Din această cauză
vârfurile generaţiei s-au consacrat mai degrabă înafara poeticii proclamate, cea de grup, a generaţiei;
apucând-o pe-un drum singular, a evoluat fiecare sub

steaua lui. „Literatura şi-a schimbat domiciliul, locuieşte azi strâmtorat, la periferie”, concluzionează poetul. (De aici, probabil, şi preferinţa pentru „marginali”
a autorilor şi editorilor noştri de azi, urmând trendul
auctorial-editorial din Vest).
Dar concluzia articolului din suplimentul ziarului „Ziua” ne ajută nouă în continuarea acestei analize. Iată-l pe G.C. citând dintr-un nenumit teroretician
literar - o concluzie melancolică: „Poezia bună e dificilă, cognitiv şi imaginativ, şi nu poate fi citită decât
de câţiva”. (Ba poate, am spune noi - o poate „încerca” oricine; dar nu mulţi reuşesc cu adevărat a o şi
gusta. Şi credem că aceasta se-ntâmplă inclusiv din
cauza faptului că excursul cognitiv-şi-imaginativ este
uneori fără frâu; el nu ar trebui extins şi extrapolat la
infinit. Altfel ne trezim, ca filosofii sistemici, că stăm
de vorbă cu îngerii...)

poate uşor deveni contraproductivă în situaţia când
membrii ei activi îşi fac din Boemă un mod de viaţă
exclusiv, petrecându-şi aproape tot timpul în bar sau
în cafenea, aşteptând momentul inspiraţiei sau
stimulându-l constant cu tutun şi alcool, dacă nu cu
energizante şi alte stimulente dubioase, nesănătoase.

... Revenind acum la comparaţia din debutul
acestui microeseu, mai precis la scrisul pe taste - pe
suport virtual, versus cel pe suport material, nu
putem să spunem dacă primul reprezintă neapărat
progres; depinde foarte mult de utilizator. Dar experienţa mai multora dă mărturie de faptul că orice
subiect la care meditează un autor este mai bine şi
mai aplicat fertilizat dacă gândurile sunt depuse mai
întâi pe hârtie, copiate şi recopiate de mână. Ca la
urmă să fie trecute „pe curat” – cum procedau copiii
în prima jumătate a secolului XX: de pe tăbliţă pe
Între Boemă şi Avangardă.
caiet, iar nu viceversa. Direct la calculator se poate
scrie mai degrabă un articol de ziar sau de gazetă, fie
Dacă ar fi să ne întrebe cineva (?), noi am opina ea şi literară. Dar autorul contemporan este capabil
că toată degringolada progresistă în poezie a pornit ca scrie şi un roman „în direct”: roman-fluviu, romano avalanşă odată cu Avangarda, la începutul secolului ocean...
trecut, iar poezia a început să se desfacă într-un evantai necontenit emergent. Am validat prea uşor artistic
obiecte de factură îndoielnică, tatonări, experimente,
încercări fortuite de a schimba direcţia, a coti neprecupeţit către altceva. Tot la fel cum s-a constatat ulterior că unii sfinţi au fost canonizaţi cam grăbit...
Acum, desigur, n-am dori să se creadă că noi respingem în totalitate mişcarea avangardistă: aceasta ne-ar
califica pe bună dreptate de acultural. Dar, pe de altă
parte, ar trebui să recunoaştem că Avangarda a avut
exagerările ei, soldate cu produse artistice minore,
fiindcă – nu? – opera literară este considerată, nu ca
intenţionalitate, ci după rezultatul obţinut, „produsul
finit”; s-a constatat că, în artă, orice program prea
riguros a produs artefacte, clone şi artificii, iar nu produse artistice viabile.)
În opinia noastră, Boema artistică este un fenomen, în general, benefic: un nucleu al comunităţii
artiştilor, cu locuri preferate de întâlnire, obiceiuri
transformate în habitudini – devenite ulterior microcultură. O comunitate de oameni desprinşi de realitatea cotidiană, cu servituţile, mizeriile ei („micile mizerii”, dar mai mult ca atât, cele mari). Dar şi aceasta

Și nărui în profunzimea decăderii
Cuvintelor
„Anima mea”
Colțul căzut în marginea nopții
Pare un umăr de stea
O decadă a revenirii
Și a uitării

IOANA DIACONESCU
INSOMNIE
Își împletise cozile lungi peste coroana stelară
În raze fierbinți pe mîinile împreunate
Cu inelele planetelor
Fără a fi un singur Saturn
Întîrziatul trăgea după sine ghete de sticlă
Pline cu șerpi
Picioarele salvate se odihneau în apa rîului
Un cristal din cel mai pur cu parfume enorme cît
malul
În nisipul umed dedesubt
Corpul odihnindu-se
Nisipul auriu deasupra
El cozile i le despletea de peste coroana stelară
Amurgul vînăt și roz ca de cuarț
Pe ochii deschiși
Ai nesomnului

CONSTELAȚII ARDENTE
„Anima mea
Desideravit te
In nocte”
Taci nu vorbi sufletul se poate mișca

Pe gură spuma aleasă de praful cu diamante
Aflat de păianjeni cu cruce
Lemnul sporit înverzit
Peste picioarele
În alergare
Peste cuiele morții
Uită-le taci nu vorbi
„Anima mea”
Neîndurătoare
Frumusețea văzută
În ritmul acestor constelații
Ardente

ÎN VASUL LĂSAT LIBER
Acuma pot să mor
Sau să nu mor
Să mă scot din întîmplările vieții mele
Ca pe un fulg în lumina verii
Ardent supus pe cerul străveziu
Sau ca o scoică roză plutind pe oceanul
Purității sale
Întoarse pe copitele din urmă
Iepele albe ale înserării
Mă înfașă în coame de mătase
Ca pe un cocon pe care lungi fire de borangic se țes
Nu vor să părăsească
Fereastra nimfei ce se desface
Din acel negru carbon
Un diamant
Cît lacrima unui munte plutitor
Pe care l-am văzut în lumina verii coborîtoare
În vasul lăsat liber
Al sufletului meu

ÎN LANUL DE MACI
În lanul de maci
În cîmpul de smoală
Dorm mă trezesc dorm
Îmi trage călcîiul
Șarpele casei
E blînd și enorm
Nu mă mai deosebesc
De culorile vii
Culcată
Pe molarii lui transparenți
Pe culoarea și foșnetul
Frunzelor uscate
De pe inelele lui cristaline
Și gata să mă înșface
Pentru o îmbrățișare constrictoare
În timp ce zbor
De disperare nu-mi aude șoapta prea bine
Și înțelege mor

BRIAR ROSE

- plutitoare și castă -

Ei nu știau
Că ochii deschiși înauntru vedeau
Pădurea de semne
Cu mult mai vastă decît pădurea vrăjită
Stufoasă de crengi
Preastufoasă de frunze verzi
Parfuma aerul cu iluzii
Așa încît adormirea sub narcoticul ierbii
Era un dar și nu o pedeapsă
Așa cum credeau cei care încă
O mai plîngeau
Pe cea de demult plecată și așezată
În desișul pădurii care înfășa
Rarefiatul trup tot mai strîns
Pînă la sufocare pînă la dispariție
Plîngînd-o cu lacrimi de clorofilă

De prea multă iubire plînsă asupră-i
Pleoapele i se înverziseră
Cuprinzînd în căușul lor adormit
Privirea întoarsă înăuntru
Înspre pădurea de semne cu mult mai vastă
Decît pădurea dinafară
Plutitoare și castă

ANGELIC
Îmi amintesc ziua nerisipită a copilăriei
În care adunam pe șorțul scrobit
Dureri amintiri ale trecutului amărăciunilor sortit
Cînd deodată luată pe sus
Pe coama vîntului de novembre
Nu mai vedeam ascunzișul vinețiu
Al irisului ochiului meu
Care începuse să se deschidă orbitor
Absorbind în el numai lumină
Foarte subțire și foarte înalt
Cu mîinile la spate
Purta părul învolt ca o umbra de nor
Rătăcit în idealitate
Privea lucrurile simple care
Și mai mult se simplificau
Pînă la esență
Aveam să învăț de la ziua aceea
Că nimic nu mai este de pierdut
Ci numai ziua prezentă
Care va trece cu ale ei lanțuri ruginii
Lăsîndu-mi cicatrici pe glezne
Dar mîinile libere îmi vor fi
Îndurerate și absente
Foarte subțire și foarte înalt
Începuse încet să se rotească
În trup unde prin hainele străvezii
Două aripi începură să crească

ION HAINEȘ
RELAȚIA AUTOR-CITITOR ÎN CONDIȚIILE
EREI ELECTRONICE

În secolul al XV-lea, în jurul anului 1450, la
Mainz, în Germania, Johannes Gutenberg (1400-1468)
a inventat tiparul cu litere de metal, cu caractere mobile, care în cursul aceluiași secol s-a răspândit în toată Europa. Între 1450-1455, Gutenberg a editat, în
limba latină, în condiții tehnice excepționale, Biblia.
Inventarea tiparului a însemnat începutul unei noi ere
în istoria comunicării prin posibilitatea multiplicării
mesajelor într-un număr teoretic infinit de exemplare, asigurându-se astfel fidelitatea informației scrise,
propagarea ei în lanț, caracterul multidirecțional al
difuzării.
Descoperirea tiparului a impus civilizația
vizuală, provocând o schimbare radicală în raporturile dintre emițător și receptor, dintre autor și public.
Tiparul a făcut din cultură un bun de consum, o marfă uniformă și repetabilă. Această marfă, care alimentează setea de cunoaștere, nevoia informării rapide și
exacte, se materializează în două produse, fără de care
este de neimaginat civilizația omului modern: cartea
și presa. Tiparul va revoluționa nu numai tehnica editării, ci și modul de gândire și de comportament, prin
puterea de a-l instala pe cititor "într-un univers subiectiv de libertate și spontaneitate fără margini", după
cum afirmă Mc Luhan. (Galaxia Gutenberg, Editura

Politică, București, 1975, p. 258). Tiparul structurează
raporturile dintre oameni, el transformă dialogul
dintr-un schimb de păreri într-o marfă portabilă.
Cartea a însemnat o creștere extraordinară a vitezei
de citire a textului tipărit, o gândire mai rapidă și mai
profundă, o posibilitate de adâncire în semnificația
textulului prin revenire și meditare asupra lui.
În acest context, se stabilește o anumită relație
între receptor și emițător, între public și autor, iar între
ei intervine un al treilea personaj, editorul, care facilitează și finalizează procesul de comunicare prin tipărirea cărții. În cazul relației autor-cititor, se poate
vorbi despre notorietatea (reală sau falsă) a celui dintâi, autorul fiind cunoscut din cărțile sale, fie din
imaginea publică impusă de mijloacele moderne de
comunicare, mai ales în cazul unor personalități politice. Singura relație care subzistă este relația textuală. Singur, în fața textului, cititorul comunică cu autorul într-un mod profund, el recepționează în sens
pozitiv sau negativ mesajul. Este vorba, deci, despre
un dublu proces al comunicării dintre autor și cititor.
Dar, în cazul acesta, el (textul) devine obiect industrial - carte sau ziar- fabricat sau produs într-un
mare număr de exemplare, intrând într-un proces industrial care-l transferă într-un alt plan al comunicării.
Efectele inventării tiparului au fost benefi-ce
pentru întreaga Europă. Ele s-au manifestat, în primul rând, în ritmul rapid al schimbărilor sociale și
culturale în țări cum ar fi Germania, Franța, Anglia,
dar și Statele Unite ale Americii. Producția de carte a
cunoscut, de la un secol la altul, cifre impresionante,
iar activitatea editorială s-a profesionalizat, tipograful, editorul devenind activităpți specifice omului
modern.
În același timp, foamea de informație, atât în
domeniul cultural, cât și, mai ales, în acela al cotidianului, al actualității, se manifestă în Europa occidentală în ultimii ani ai secolului al XVI-lea și în primii
ani ai secolului al XVII-lea. Aceasta a dus, inevitabil,
la apariția presei, a primelor periodice.
Este vorba despre așa-numitele fogli di avvisi (
foi de anunțuri) care se vindeau la Veneția contra
sumei de un bănuț de argint-gazzetta. Ziarul propriu-

zis, în sensul actual al termenului, ceea ce înseamnă
periodicitate, continuitate, informație de actualitate,

public larg, difuzare, caracter comercial, prețuri accesibile, a apărut în Franța la 17 mai 1605 la Anvers , în
Țările de Jos. Este vorba despre publicația săptămânală Die Niewe Tidjingles (Noutățile din Anvers),
socotită primul periodic din lume. Nu vom face
acum un istoric al presei, dar vom preciza că ea va
cunoaște o dezvoltare vertiginoasă mai ales în secolele al XIX-lea și al XX-lea. datorată și dezvoltării societății industriale, perfecționării căilor de difuzare,
progresului învățământului, afirmării spiritului comercial, al concurenței, apariției unui public tot mai
avid de noutăți. Este etapa marilor cotidiane, a apariției presei moderne, a agențiilor de presă internaționale, comunicării de masă, când presa devine un
organ colectiv, o modalitate modernă de comunicare, adresându-se unui public larg, care nu mai receptează pasiv mesajele și care se constituie într-o opinie
publică, instaurându-se astfel o nouă relație între
emițător și receptor și canalul de difuzare a informațiilor. Este vorba despre o nouă modalitate de comunicare, comunicarea colectivă, specifică erei electronice. secolului al XX-lea, când, alături de ziar, care cunoaște o dezvoltare nemaiîntâlnită, se dezvoltă mijloacele moderne de comunicare, radioul și televiziunea (mass-media), când se vor instaura noi relații
între oameni, cu consecințe fundamentale atât în
plan social, cât și psihologic. "Presa de masă, precizează Bernard Voyenne, reprezintă conversația tuturor cu toți și a fiecăruia cu celălalt".
În aceste condiții ( condițiile erei electronice),
în competiția cu marile cuceriri ale audio-vizualului
(radio, tv, film, casete, benzi video etc.), cartea ( lectura) mai reprezintă ( ca pentru Borges) " o formă a
fericirii"?. Nu numai cartea, dar chiar ziarul presupun lectură, deci în competiția cu radioul și televiziunea ( care oferă, fără efort din partea receptorului, o
extraordinară posibilitate de informare rapidă și diversă, de îmbogățire a cunoașterii), câți oameni mai
sunt dispuși pentru a face efortul lecturii?
Cu peste patruzeci de ani în urmă, Robert
Escarpit argumenta superioritatea lecturii în comparație cu emisiunea radiofoncă sau TV, în care fluxul
verbal ori de imagine se scurge continuu, unidirecțional, fără a putea fi oprit și fără ca debitul să fie
controlabil. Lectura e reversibilă și ușor de mânuit.
Ea permite revenirea asupra unui paragraf, a unei

fraze, să impunem procesului de receptare ritmul
dorit, mai lent sau mai rapid, în funcție de natura
textului și de scopul propus. Lectura poate fi programată, ea se poate modela după predispoziții, circumstanțe și trebuințe. Argumentele lui Escarpit își pierd
astăzi valoarea. Acum putem opri banda de magnetofon sau banda video în orice punct, de a relua o înregistraare de ori de câte ori e nevoie, de a o reproduce
cu viteze diferite. Avantajul lecturii pare să se fi estompat. Se pune, totuși, întrebarea: își mai păstrează
cartea însușirea de principalul vehicul al scriiturii?
Rolul cărții ca suport al transmiterii de mesaje e foarte
serios concurat. Aceeași întrebare e valabilă și în cazul
presei scrise. În relatarea faptului divers, de actualitate, superioritatea RTV e indiscutabilă. Totuși, ziarul
prezintă unele avantaje: ansamblul de informații, comentarii, anunțuri etc. se deplasează odată cu cititorul, care le cuprinde cu privirea deodată, în toate
direcțiile. posibilitatea unei analize mai profunde a
evenimentelor prin păstrarea, conservarea lor, ziarul
se adaptează mai ușor profilului unor receptori
specializați, în timp ce TV se adresează întregii populații. În procurarea divertismentului, rolul lecturii e
diminuat. Nevoia de ritm, melodie, zgomot, de continuă ambianță sonoră ( resimțită mai ales la tineri) tinde să reducă lectura la un plan secundar.
Relația autor-cititor e mai complexă. Ea presupune o colaborare creatoare a cititorului, care nu e
doar un simplu aparat de înregistrare. E vorba despre
actul de complicitate la care-l obligă lectura. Baudelaire numea cititorul "tu, semenul meu, frate". Una
e imaginea unui celebru erou de roman interpretat de
un actor în film și alta e imaginea pe care și-o face fiecare cititor ( mult mai bogată) despre același personaj.
Spectatorii unui film sunt mai influențabili decât cititorii, spiritul lor critic e mai redus. Lectura presupune
să știi să citești în dublu sens, atât la propriu, cât, și,
mai ales, la figurat, să descoperi sensul unei cărți. Diverse teorii ale receptării subliniază deplasarea accentului de la emițător (autor, operă) la receptor (cititor).
are deci loc o inversare a relației, prin care se stabilește
rolul fundamental al cititorului.
Trecerea de la suportul hârie la suportul electronic modifică și modul nostru de gândire. Lectura
electronică prezintă un avantaj: ea deschide calea unei
comunicări fără bariere, ea e productivă, stimulatoare

și flexibilă, deși reprezintă un pericol pentru lectura
cărții de hârtie, pentru viitorul ei.
Riscurile lecturii în perspectiva viitorului sunt
reale, dar este imposibil ca ea să-și piardă din valoare,
să cadă în desuetudine. Cred că vom continua să
citim chiar dacă nu vor mai exista cărți. Lectura
înseamnă nevoia noastră de a gândi, de a crea.
Ziaristul Neagu Udroiu își intitulează o carte:
Gutenberg sau Marconi?, semnul de întrebare sugerând o posibilă opțiune a omului contemporan pentru una din cele două modalități fundamentale de comunicare. El se întreabă, îngrijorat, dacă apariția și
dezvoltarea mijloacelor moderne de comunicare, radioul și, mai ales, televiziunea vor însemna, inevitabil,
și dispariția presei scrise. Răspunsul său (și al nostru)
este optimist: "Deprinderea de a citi și puterea de a
raționa abstract n-au fost niciodată mai înalte". Nici
computerul, nici TV nu vor duce la dispariția cărții,
lectura va continua să joace un rol fundamental în
viața oamenilor. Totul e ca între mijloacele moderne
de comunicare să existe o colaborare complexă pe
diverse planuri.

ALEXANDRU JURCAN
Noaptea cuvintelor
Am aliniat în stânga
toate cuvintele pe care nu le-am rostit
în preajma ta
bietele de ele zgribulite a spaimă
cu pene umede de așteptare
- nu vă speriați – le-am șoptit
n-aveți nicio vină că limba mea
nu v-a înfiat încă
- ce vrei să faci cu noi?- au întrebat
Le-am ținut în palmă
ca pe niște fluturi de aburi
- vreau să convingeți voi
cu puteri tăinuite
respirația iubirii mele
sufocată de celelalte cuvinte.

Licurici de catifea
Nu e o noapte oarecare
deși în calendar nu are ecou
acum e scris în zodii să pricep
acele semne de pe zidurile inimii
vâlvătaia roșie ca un far înfometat
enigmele ca licurici de catifea
oare până unde curge speranța
ca râul de lapte scăpat din
cușca copilăriei?
vino și vezi cum totul era scris
cu secole înainte
avea rost să te rețin
pe aceeași insulă
decupată din povești?

MAGDA URSACHE
Epistolarium
În plină internetizare, sub dominație Facebook
plus alte rețele la fel de tiranice, Christian Schenk publică pieziș o carte masivă de corespondență pe hârtie,
de 586 de pagini, format impresionant: A4. Îl cunosc
bine pe prietenul Schenk: Scrisori 1991-2002, Editura
Dionysos, 2019, e, în fapt, un elogiu al prieteniei literare pe termen lung, pentru că există o poezie a prieteniei. Mai mult decât Scrisori, neutru, s-ar fi putut
intitula Scrisori de la prieteni (și sunt sute și sute), ca
să-i pot zice lui Doc, cum îmi place să-l apelez: Spunemi cu cine te însoțești ca să-ți spun cine ești. Ca și corespondenții săi, Doc e frivol și radical, exuberant și
melanholic, împovărat de trecerea vremii și tânăr tată
euforic, calm fără fisură și tensionat, decent reticent și
pamfletar uneori înverșunat, homo contemplativus și
ludic, suit pe un „obraznic cal dactil”, în reverie pe Rin
și preocupat de cifrele contabile ale cabinetului dentar,
dar mereu compasiv, umăr de sprijin contra grijilor,
frământărilor, necazurilor, exasperanțelor celorlalți.
După cum mereu prezent e sentimentul de datorie față de poezia română, care, și cu efortul său, ar vrea
„să se deschidă Europei”și se deschide prin Streiflicht :
antologia celor 81 de poeți, „marginali ai nemărginirii”,
spre a le spune ca Nicolas Catanoy.
Când am fost împinsă afară de la „Cronica” și din critica de poezie chiar de cei pe care-i consideram amici,
am aruncat colecția revistei, dar și scrisorile. Am păstrat

una singură, de la Nichita Stănescu, având pe foaia
cam mototolită urma rotundă a unui pahar. Cu tara
selecției am rămas. Păstrez doar scrisurile lui Paul
Goma și scrisorile care îmi vorbesc despre Petru. Doc
le-a păstrat pe toate: emoționante sau distante, triste
sau vesele, fixând un sentiment, o emoție, un peisaj...
Mulți sunt dăruiți, dar există și nedăruiți, seci și sece,
în mare grijă numai pentru propria persoană. Pe alocuri, semnează și cei ce nimic nu au a-i spune lui
Christian (Willy) Schenk.
Amicizie immortali? Colegialitatea breslei? Ce
poveste! Era ca-ntr-un Blues de Adrian Alui Gheorghe: „Mi-ai cerut,/Doamne,/să îmi iert dușmanii//
dar nu mi-ai cerut/ să îmi iert/și prietenii”.„Amicii”,
musafiri în casa noastră, incluzând și tărăboanța de
Dacie, se făceau că nu mă văd pe stradă; nu mai
aveam parte de salutul celui devenit redactor specializat pe poezie în locul meu de drept, cu ajutorul activului : PCR (nu Dumnezeu ) era prezent în toate ce
sunt. Oprită din drum, am trăit cu Petru în nirvana
blocotețului de pe Copou (50 de ani) și a fost bine, de
rău ce ne-a fost. N-am putut să ne lăsăm dislocați din
România, nu ne-am desprins de spațiul nostru și am
plătit la greu. „Nu te naști nepedepsit în Balcani”,
constata Emil Cioran. Nici acum, singură ca Odiseu
cu umbra sa, în Itaca sa, nu m-am lăsat dislocată de
un Vodă de la etajul superior, termopanist de felul lui,
care, vreme de peste un an, și-a dărâmat inconștient
pereții de rezistență ai apartamentului. La un cutremur, voi deveni, în fine, femeia fără umbră.
Christian Schenk a putut pleca în Vest, a tăiat
funiile corabiei și a trecut Rubiconul, ajungând în
Germa-nia. Scrie N. Breban, în Viața mea II: „ardeleanul, neamțul care uneori sunt – sau, dacă vreți,
sangvinul”. Schenk e neamțul care a rămas român,
privind mereu în spate; navetează între acasă și casa
de pe munte. Își poartă românismul, îngrijorat de un
conflict între cele două limbi („germanul din mine
tradus în română”). Lui Vasile Copilu-Cheatră, în 7
iulie 1991, îi scrie : „sunt o umbră peregrinând între
două culturi și limbi”, școlit în românește , dar deținând
maghiara maternă și germana paternă. Eu cred altceva :
că balansul între două idiomuri, între două idiostiluri
e benefic poziționat „între idiomuri”, poți spune ca
eseistul Gabriel Mardare : „idiomul e omul.” Omul îmbunătățit! Și sunt departe de a considera că vocabula

(cuvântul) ar fi „un personaj cosmopolit”. . Poezia no fi având hotar, dar cuvântul are, cu siguranță. Cel
potrivit de Arghezi se înrudește cu velnița oltenească
din modesta cămăruță de lucru din Mărțișor. Notează Emil Cioran, într-o scrisoare către fratele Aurel
Cioran ,din 7 februarie, 1974: „Schimbând idiomul,
am renunțat la o parte din mine, în orice caz, la o
bună parte din viața mea”. Replica vine de la Aron
Cotruș cu Graiule, Măria-Ta, care începe astfel:
„Vorba : pasăre măiastră, /cu cuib în inima noastră”.
În Jurnal duminical, Vasile Gogea are o frumoasă recitire a întoarcerii lui Ulise. Cum nu poate pătrunde
în Cetate cu o umbră grozavă după el , neliniștitul călător o ascunde noaptea, o țintuiește cu funii grele și o
acoperă cu un soi de schelărie de forma unui cal.
Reușește să intre astfel acasă. Iar scheletului de lemn
al umbrei rămase dincolo de prag îi cresc două aripi
de măslin, înfrunzind verde. A pace.
Dar să revin la Epistolarium. Cum scrisorile sunt
pentru Christian Schenk evenimente, dacă răspunsul
întârzie poetul se neliniștește: „Voi m-ați uitat, prieteni? Nu vă cert!” Unii nu-i mai scriu pentru că mereu
zilele intră-n sac, însă Doc, „legat telepatic și - de ce
nu?-carpatic ” (M.N.Rusu) de confrați, are parte de
iubire, de încurajare, de laudă, de stimă. Mircea Petean îi urează „spor la glorie”. Îi răspund: „ In Liebe”
(Ștefan Baciu), „cu sentimente cordiale” (A. Marino),
„cu afecțiune colegială”(Anania), „cu dragoste”(Cezar
Ivănescu), „cu frăție” (M.N. Rusu) ori „cu dăruire”, ca
Vasile Copilu-Cheatră, mentorul poetului tânăr, care
i-a descoperit primul harul și-i încurajează constant
munca de traducător: „Va fi ca și cum un strop de cer
se va transforma în stea.” Steaua cu numele Schenk. Și
Gellu Dorian, din Botoșani, 28 aprilie 1999, îl îndeamnă să nu renunțe la antologie: „ar însemna să te
lași învins de un mic vânticel potrivnic. Și ar fi păcat”.
E știut că scriitorii nu se au la lingurică, așa cum se
mai spune: lui Schenk nu-i place Marta Petreu, Zaciu, detestat de mulți, nu-l suportă pe Bulgăr și reciproca, Marino cam pe toți (și-i neconvingător în destule privințe), destui pe N. Manolescu. Mircea Zaciu îl
numește „critic dubios” și-i la fel de nedrept ca Alexandru George prăfuindu-l pe Al. Piru sau ca Gh. Bulgăr etichetându-l pe Al. Cistelecan „minte sucită”. Iată de ce Shenk a pus discret între paranteze drepte
„referințele” hazardate ale unora despre ceilalți.

Unde-s croșetele? La lista de refuzați (ca necunoscuți,
deci nereprezentativi) a lui Dan Tărchilă. Ele, misterioasele croșete, rezultă, în aceste cazuri, tot din sentimentul prieteniei : să nu supere. Bunul Doc își dorește
să amelioreze relațiile între scriitori. „Ceva Verboten”,
atunci când trebuie, menajează prietenia. În logica
inimii, eu îl văd încă pe Doc prieten cu Adrian Alui
Gheorghe.
Dar și Christian Schenk are parte de intrigi,
„unele chiar brutale și agresive” dinspre Adrian Păunescu. M.N. Rusu îi scrie din București, în 17 iunie,
1991: „Pe cât a fost succesul tău de mare aici, și la
Brașov, pe atât de mari au fost obstrucțiile făcute să
nu scriu despre tine, mai ales la „România literară”(...).Măi persona non grata. Dar asta-i viața pe la
noi, hop ș-așa! Nu-i așa?” Și era, în 1991, doar începutul războiului postsocialist româno-român. În ciuda acestui fapt, Schenk îi traduce pe poeții de frunte
și face treabă nemțească. Fiind realist, dorește imposibilul: ca lista sa să-i mulțumească pe toți. A lucrat la
antologie trei ani și a încheiat lucrul într-un an roditor: 1994. Pentru selecție, a apelat la rafinatul critic
de poezie Al. Cistelecan (care i-a propus pentru antologare pe Ion Mureșan și Aurel Pantea), la Mircea
Zaciu (insistînd pentru Radu Afrim), la Eugen Simion, Ștefan Borbely, G.Vulturescu (sugerându-i pentru
sumar pe Ion Stratan, Angela Marinescu, Mircea Ciobanu, Petre Stoica, Mihai Ursachi). Crohmălniceanu
refuza să scrie o prefață a antologiei dacă sunt acolo
„nume compromise” și anume lăudacii lui Ceaușescu. În privința apologeților lui Stalin, ca Nina Cassian
(Kațian pentru Catanoy), printre care s-a numărat și
vorbitorul de patru limbi și rusește, poreclit de Ion
Barbu Bacilul Croh, n-a avut rezerve. Nu, în mutația
etică a lui Crohmălniceanu nu cred, cum nu cred că
s-a autoexilat ca persecutat politic sau că a plecat din
România musai ca să-l înțeleagă pe Caragiale.
Schenk a luptat cu vanități și orgolii, cu cârteli
urâte, dar și cu lipsa de consens a scriitorilor, megalomani și egolatri. A rezistat ca stânca lui Loreley, de
132 de metri, la observația că Romulus Vulpescu ar fi
„un naționalist și un fascist” și că, pe cale de consecință, n-ar avea ce căuta în antologie. Goethe și-a
părtinit poporul, fără a fi certat pentru asta de nemții
lui; Arghezi a crezut în „viitorul și puternicia neamului nostru”, cum îi scrie lui Doc părintele Anania ,

în octombrie 1995. Sthiuitorul german-român știe că
pilonul etnic esențial e marea cultură, de aceea luptă
să amelioreze vizibilitatea poetului de la Est de Vest.
Christian Schenk a trecut prin patimile antologatorului ( pe care le cunosc și eu), a fost cuprins de
tristețe la comentariile unora, cât se poate de absurde, dar și mai mulți l-au refăcut sufletește, prețuindul. Oricum, o antologie e discutabilă, subiectivitatea
fiind și trebuind să fie la ea acasă, însă nucleul valoric
trebuie să fie indiscutabil. Marii absenți rămân Cărtărescu, Turcea, Mazilescu, dar ediții îmbunătățite vor
mai fi, la Editura Dionysos sau în altă parte. Iar explicația că Turcea și Mazilescu nu i-au trimis „materiale”
(de unde, din cerul lor de dincolo?) nu-i scuzabilă.
Ce-i important e faptul că epistolele sunt o reconstiture vie a vieților de cărțari, la vreme deosebit
de ambiguă. Spre ce tranzităm? Spre promovarea
non-valorilor, numai bune de aruncat la Müll? Vitrinele librăriilor „capitalizate” sunt încărcate de impostori; sute de edituri de apartament (sau de toaleta
apartamentului) , fără redactori specializați, umplu
câmpul. Revistele de cultură sunt din ce în ce mai fragile (vocabula lui Radu G. Țeposu, dintr-o scrisoare,
an 1993). Aflăm mereu despre blocajele financiare ale
revistelor („Caiete critice”, „Literatorul”, „Contemporanul” ,,Luceafărul” erau gata să sucombe în 1994),
iar legăturile dintre scriitori sunt din ce în ce mai
interesate financiar, financiar, financiar...Decepționat,
Schenk se plânge lui Ștefan Baciu: „Suntem singuri pe
lumea asta, noi poeții, noi cei din diaspora,cei din
țară...Cine știe cine ne adulmecă.” Și asta în septembrie, 1992.
Totuși ! Constantin Cubleșan îi scrie, în 20
octombrie, 93: ”Literatura mi-a dăruit, cred eu, cele
mai frumoase clipe din viață, clipe de revelație a
frumosului și a ideilor înalte.” Da, scrisul e o patimă.
„Odată luată e greu să poți scăpa de ea și, la drept
vorbind, nici nu doresc să scap”, mărturisește Cubleșan. Părintele Anania trudește, „în atelierul biblic”, la
cele 2000 de note subsolice la Noul Testament, pe care
le încheie în 1992. Iar condiția poetului Schenk de la
baza traducătorului, ca să zic așa, este să înoate contra canonului , pentru a deveni – greu lucru –
canonic. Și Christian Schenk rămâne mereu în
travaliu poetic.
Restul, într-o scrisoare către un prieten de aproape.

N. B. Dragă Doc, nu Ioanid Romanescu a apărut la Humanitas, în 1992, lângă Cioran, Mircea
Eliade, Steinhardt, ci alt Ioanid și anume Ion Ioanid,
cu Închisoarea noastră cea de toate zilele, în 3 volume.
Alte mici corijări ți le voi trimite în privat, pentru că e
un Muss, un must să-ți corectezi cu grijă ediția a doua
a acestui epistolarium - document.

MIHAI POSADA
Centenarul Radu Stanca – sărbătoare la Sebeș

O apariție așteptată în seara comemorativă,
începută la orele 17, a fost prezența în fața publicului
a îndrăgitului actor, regizor și universitar Florin
Coșuleț, nelipsit la manifestările Centrului Cultural,
care a declamat cu patos versurile lui Radu Stanca din
capodopera sa Corydon: „Sunt cel mai frumos din
orașul acesta”..., versuri de asemeni recitate spre sfârșitul evenimentului de la Centrul Cultural din Sebeș,
de eleva la Liceul “Lucian Blaga” din localitate Maria
Alina Cosma- Popa, o promisiune ca tânără recitatoare.
Lucrările Centenarului Radu Stanca au fost
deschise de prelegerea inspectorului doctorand Mihai
Octavian Groza, care a prezentat în amănunt istoricul familiei Stanca, cu ajutorul a numeroase imagini
fotoproiectate în fața auditoriului sub genericul: Constelația Stanca. Trei generații de cărturari și oameni de
știință.

Intrând în miezul lucrărilor Centenarului de
la Sebeș, scriitoarea Anca Sîrghie, venită special de la
Este știut că la Sebeș există de ceva vreme Cen- Sibiu, așa cum aproape în fiecare an participă la Festitrul Cultural „Lucian Blaga”, unde se organizează valul „Lucian Blaga”, a prezentat tema: Momente din
anual un festival internațional ce poartă numele poe- studenția lui Radu Stanca, vlăstar de geniu al Sebeșutului născut în apropiere, în satul Lancrăm, iar sărbă- lui. Au putut fi auzite multe cuvinte spuse cu dragostorirea respectivă a fost cuprinsă în calendarul tea pentru subiect a cercetătorului dedicat de câteva
UNESCO. Între studentul de odinioară, fiu al Sebeșu- decenii personalității complexe, de poet, eseist, dralui, Radu Stanca, și profesorul său Lucian Blaga de la maturg, regizor, scriitor năpăstuit politic laolaltă cu
Catedra de Filosofie a Culturii din Universitatea „Re- prietenii săi din Cercul literar de la Sibiu și despre
gele Ferdinand I”, mutată în refugiu, din Cluj la Sibiu, cuplul de aur al teatrului românesc, reprezentat de
în urma Diktatului de la Viena din 1940, legăturile au actrița Dorina Stanca și de regizorul Radu Stanca,
fost nu doar acelea de „pământ”, dar mai cu seamă despre fiul lor Barbu, răpus la scurt timp după deceuna de apropiere în spirit, încă una tumultuoasă.
sul tatălui său, despre întreaga dramă a unei existențe
Anul acesta, la 5 martie, în incinta Centrului scurte, de numai 42 de ani, cât a trăit Radu Stanca,
Cultural din Sebeș, prin organizarea de excepție a di- dar strălucitoare în toată splendoarea unei opere
rectoarei Nadia Diana Mitrea, o gazdă admirabilă, culturale vaste. Opera și activitatea de formator al
deosebit de primitoare și totodată moderator al lucră- unor figuri actoricești a lui Radu Stanca, a mai precirilor, s-au desfășurat evenimentele ce au marcat Cen- zat conf. univ. Anca Sîrghie, au fost pe nedrept „răstenarul marelui fiu al orașului, poetul, dramaturgul, plătite” odinioară, în proletcultismul unei epoci de
eseistul și omul de teatru Radu Stanca (5 martie 1920 tristă amintire, cu calomnierea chiar de unii din cei
– 26 decembrie 1962). Sărbătorirea lui Radu Stanca s- pe care i-a făcut celebri la Sibiu și care au recunoscut
a bucurat de sprijinul și prezența directă, pe toată du- tardiv, că l-au ponegrit, tot așa cum azi, între conrata evenimentului cultural, a primarului Dorin Nistor. temporani, îi este ignorată moștenirea de autor draÎntr-un scurt salut adresat numeroșilor participanți matic a 16 piese de teatru pe care nici măcar instituția
de toate vârstele, domnia sa a vorbit cu dragoste de de specialitate care îi poartă numele, Teatrul Național
orașul Sebeș, de oamenii săi din trecut și din prezent, „Radu Stanca” de la Sibiu, nu le montează în ultimele
cu reverențioasă admirație pentru invitați, a căror decenii. Ca vechi colaborator al Centrului Cultural
prezență o socotește o onoare pentru concetățeni.
„Lucian Blaga” din Sebeș, doamna Anca Sîrghie avea

expuse la vedere, pe masa din fața publicului, mai
multe cărți pe care le-a scris în legătură cu personalitatea și opera lui Radu Stanca, precum și alte dedicate profesorului acestuia, Lucian Blaga, dintre care a
dăruit câteva exemplare bibliotecii locale, conform
unui obicei la fel de încetățenit al cercetătoarei.
A urmat cuvântul altui scriitor de la Sibiu, dr.
Mihai Posada care, datorită orelor înaintate, la
aproape trei ceasuri de la începere, a renunțat să își
mai prezinte prelegerea pregătită cu titlul: Simetrii în
poesia lui Radu Stanca, rezervându-și bucuria de a le
semnala celor aflați în sală un volum monografic
îngrijit de domnia sa împreună cu soția, și pe care îl
va oferi sub formă de donație Bibliotecii Municipale
Sebeș. Este vorba despre volumul de aproape 600 de
pagini format mare, conținând publicistică și importante documente, acte, fotografii, semnat de prietenul
și medicul membrilor Cercului literar de la Sibiu,
doctor în chirurgie Gheorghe Telea, volum intitulat:
Mărturisirile de după vecernie (Sibiu: Casa de Presă și
Editură Tribuna, 2009). Doctorul Telea a avut plăcerea să povestească în nenumărate împrejurări că el fusese la Sibiu singurul medic căruia prietenul său Radu
Stanca îi permitea să-i consulte soția, atunci când ea
era bolnavă. Aceasta, pentru că încrederea în competența medicului și în discreția bunului prieten era absolută. Valoarea documentară a opului a fost subliniată în scurta alocuțiune a îngrijitorului respectivei
ediții, spre folosul actualelor și viitoarelor generații de
cercetători ai istoriei noastre culturale.
Faptul concret al sărbătoririi lui Radu Stanca
în Centrul Cultural „Lucian Blaga”, acasă la el, în Sebeșul natal, aduce un plus de onoare și recunoștință a
tuturor pentru organizatorii, colaboratorii, invitații și
susținătorii acestui eveniment cultural de incontestabilă importanță națională.

RADU STANCA
(1920 - 1962)
Cupa
De pe-o zi pe alta-mbătrânești
Nu cu săptămânile, cu anii.
Ca o cupă suptă în pierzanii
Dintr-o dată simți că te golești.
Părul vechi cu care te-ai culcat
Seara, dimineața este altul.
Ai făcut pe negândinte saltul,
Singur nu-nțelegi ce s-a-ntâmplat.
Totul a fost brusc, neprevăzut,
Cupa s-a ciocnit și-acum e spartă.
Și prin trupul tău, ca printr-o poartă,
Peste noapte doi s-au petrecut.
Doi drumeți setoși care-ar mai bea
Cupa ce stă-n țăndări la o parte,
Unul vine repede din moarte,
Celălalt se-ndreaptă-ncet spre ea.
N-are nici un rost să-ți mai sporești
Casa, acareturile, banii.
Nu cu săptămânile, cu anii,
De pe-o zi pe alta-mbătrânești.

l-am reținut doar pe acesta –
în întunericul tăcerii din primordii
iar nu altundeva
s-a-ncurcat lumina rădăcinilor lumii
ehei ehei – uite așa conceptul a intrat în lume
neauzit nevăzut neanunțat
duh protector al catedralei din auz

MIRCEA PETEAN
NINGE ARDELENEȘTE PE TĂRÂM LIGUR
o, Doamne, ce molcom ninge!
ehei, ninge liniștit, așezat, ardelenește
pe tărâm ligur!
ehei, ehei,
copleșitor ningea și-n ziua aceea
trecută pe nesimțite-n noapte,
o noapte albă petrecută într-un templu păgân
ehei, ehei,
dar lumea tăcerii unde-i?
în pragul din fața porții Muzeului naval
închise
un câine atârnă de lațul propriului urlet
un cârd de păsări îndoliate sfâșie cerul
jalea și tânguirea
vaierul și suspinul pâlpâie în jarul din cădelnița rece
un ex-călugăr ortodox travestit în poet modernist
trage
cu arcul într-un Dumnezeu dat dispărut –
săgeată după săgeată se frâng în zidul absenței Sale
câteva enunțuri mor și învie în ceața rostirii
lăuntrice

POEZIA
mi-a fost dat să văd în sfârșit POEZIA
de unde mă temusem că n-are să vină nimeni
la spectacolul de muzică și poezie
pe care-l pusesem la cale
în capitala patriei
s-a adunat atâta lume încât
chiar dacă la sfârșit mulți au plecat
tot au rămas destui
ca să serbăm reușita
încât a trebuit să punem două mese cap în cap
ca să încăpem cu toții
în scunda tavernă mohorâtă –
investiție italiană sută la sută
un tânăr adipos
cu fața unsuroasă nerasă
cu câteva lațe de păr pe creștet
cu ochii mici lipsiți de culoare și de expresie
șade în capul mesei
șade bea și tace în timp ce roată pălăvrăgesc de zor
gesticulând dezordonat scriitorii –
sunt reprezentate mai toate generațiile
căci lipsesc doar venerabilii și puțoii
„ce scrii” – îl întreb
mai mult ca să fac conversație
decât dintr-o veritabilă curiozitate
„el nu scrie nimic – sare un tânăr neîntrebat –
el nici nu trebuie să scrie nimic
el e însăși POEZIA”

mi-a fost dat în sfârșit să văd POEZIA
brusc mi s-a părut că zăresc
de-a stânga ei
silueta Poemei
cu chipul ascuns de vălul discreției suavității și
sfioșeniei
cum șade în capul mesei
șade bea și tace
mută ca o lebădă POEZIA pare a nu o fi remarcat
când deodată – cum se spune – dispare
fără să bage nimeni de seamă
se refugiază-n toaletă
am surprins-o scoțându-și trusa
și injectându-și heroină în vene
cât de răbdurie poate fi Poema
– incredibil –
așteptând ca POEZIA să reapară în toată
splendoarea ei
și să dispară apoi împreună pe scara în formă de
melc
a nopții Valpurgiei

FESTIVAL DE POEZIE
putea-s-ar
oare
poezia-ntrupa
într-o femeie urâtă rea ca și cretină
da – a zis poetul francez
nu – a zis poetul austriac
de ce nu – a zis belgianul
nu – a zis spaniolul
da și nu – a zis poetul helvet

dar voi – poeți români – voi de ce tăceți
ce vreți să spuneți cu tăcerea voastră
dar poeții români nu catadicsesc să răspundă
acestei provocări
ei continuă să tacă cu îndărătnicie

arborând boticuri de pisici și faciesuri de
cățelandri
ori făcând fițe de inși coborâtori din alte lumi
doar unul dintre ei
cel mai direct mai radical
mai imprudent măcar dacă nu mai curajos
grăi într-un sfârșit – Poezia a murit
așa grăit-a cel-într-un-târziu-dumirit

ÎNDURARE
zile la rând
dar ce zic zile – ani de zile
la rând n-a avut ochi pentru nimic
nici urechi de auzit
până adineauri când
ieșind cu gunoiul ca de obicei
ambrosio a văzut în sfârșit
da a văzut
cu ochii lui l-a văzut pe grăsanul de la prima scară
uriaș în dreptul palmierului scurtat de cap
îndura-s-ar vremurile de noi
de s-ar îndura multe-n lume s-ar schimba
îmbuna-s-ar vremurile odată

apoi
înaintând pe cale
doi adolescenți îndrăgostiți au trecut pe lângă el
înlănțuiți
mână-n mână plisc în plisc gambă lângă gambă
îmbuna-s-ar vremurile

un școler pășește grabnic cocoșat sub greutatea
ghiozdanului
deloc mai lejer se mișcă zilierul îndoit sub poveri
de s-ar îndura multe-n lume s-ar schimba

„sărutări de mâini doamnelor” – zice îndoindu-se
de șale și zâmbind larg celor două bătrânele

cu care destinul i se intersectează
de o bună bucată de vreme

care se aruncă asupră-i ca vulturii –
„Pufi taci”

„cine are carte are parte” – zice una dintre ele
și anume cea mai îndrăzneață

țipă arătarea când nebiruitul încearcă să îngaime
ceva
apoi își înfige trompa în carnea rozalie
și suge suge suge sucul vital cu o voluptate de
peste fire
curățindu-și-o repejor-repejor cu ajutorul
mâinilor sale
de canguriță

„de hămăleală nebunie și alergătură
ca să nu zic nebunie circ scandal” –
îndura-s-ar vremurile
îmbuna-s-ar vremurile odată

JUFA ȘI PUFI
o arătare grăbită și veșnic îndoliată bântuie prin
urbe
de oarece vreme
nimeni nu știe de unde vine și ce caută doar maria
deunăzi angajată la Templul Literaturii
care o suprinsese într-un moment de intimitate
zice că are păr de șoarec
mâini de cangur
și trompă de muscă (sarcophaga carnaria)
dar cum poți da crezare unei asemenea enormități
însă e de notorietate faptul că arătarea locuiește
într-o nișă
din templul literelor
alături de ceilalți pensionari
o mână de oase
un pumn de cenușă
mai rar câte-o mumie
și multe multe cadavre în diferite stadii de evoluție
arătarea cea grăbită și veșnic îndoliată își împarte nișa
cu le cadavre exquis al ultimului supraviețuitor
al unei faimoase generații literare
s-ar zice că fac împreună o pereche desăvârșită
trebuie să-l apăr de răutatea oamenilor
trebuie să-l feresc de cruzimea dușmanilor
căci are mai bine de o sută de ani
și e singur împotriva tuturor
ticăloșilor criminalilor și mișeilor

Pufi tresare
se uită la ea din depărtarea depărtărilor
apoi dispare într-o pagină de carte
la auzul acelui țipăt lucrătoarea amintită deja
la începutul acestui raport
avu o clipă de iluminare – „Jufa” – exclamă ea
și acesta fie numele nebunei până la sfârșitul
veacurilor
sunt o nebună
sigur că-s nebună
da-s o nebună sublimă
da´ nu-s o nătângă
sigur nu-s nătângă
că-s o nătângă bolândă
nu vă bateți joc
de mine vă zic
căci ac de cojoc
ul vostru-am găsit –
frecții cu dejecții
o să vă fac bestii
ce sunteți puroaie
dospite-n noroaie
și sparte cu sula
îngropa-v-ar mila
sunt o abjectă
sigur că-s abjectă
da-s o abjectă perfectă

apoi
într-o dimineață de primăvară târzie
în timp ce ambrosio –
devenit administrator al templului –
își făcea rondul
deschise ușa și găsi nișa pustie
Jufa dispăruse cu Pufi al ei cel multiubit
fără ca nimeni să știe încotro au pornit
fără ca nimeni să-i mai vadă vreodată
dar asta nu înseamnă că legenda lor nu va dăinui
până la sfârșitul veacurilor chiar dacă
din Templul Literaturii nu va rămâne decât un
morman
de moloz acoperit de buruieni și invadat de furnici
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ALEXANDRU CAZACU
Status nascendi
Comerțul cu patimi și nepătimire
în politețea trecătorilor
și- n umbrele păsărilor citadine
la sfârșitul unei duminici corozive
ce intră încet sub cătușele frigului
ca o lume aflată in status nascendi
si argintul viu din flash-urile
autobuzelor căzut peste pavaje, ziduri și vitrine
ce parcă sărbătoresc
rezultatul incert al razboiului cu tine însuți
odată cu ținerea de minte numai a binelui
a discreției si gingășiei
a întrebărilor urmate
de frenetice îngăduințe
când avar păstrez în palme o mănușă
pe care ai vrut să o porți și tu odată
acum când dragoste și compasiune
reciproc se purifică
și îi este deajuns ceasului care ține timpul în loc
Șoimii din suflete
se adună ciorchine pe stâlpii catedralei
prin spații mici în orașul devenit o stradă
din Berlinul lui Ludwig Kirchner
unde ofrandă votivă
a fost despărțirea noastră

DAN FLORIȚA SERACIN
TOCMAI AJUNS LA BERLIN
Am picat acolo într-o zi mohorâtă a sfârșitului
de septembrie. Ploua, trenchoat-ul meu atârna greu
pe umeri, borul pălăriei aproape mi se pleoștise de
umezeală. Tata îmi dăduse bani numărați, anul fusese prost, toată speranța lui rămăsese recolta de porumb, cu păioasele o scrântise, mut de supărare, nu
vorbea ore întregi cu noi, găsea câte un cuvânt doar
pentru animale și oamenii tocmiți la lucru. Probabil
mai știi că în dimineața plecării, când să-mi iau rămas bun, urma să lipsesc aproape un an de zile, ia-l
de unde nu-i, el se dusese deja cu noaptea în cap la
treburile sale.
Îmi amintesc până în detaliu totul.
De pildă, că nu m-am putut hotărî să iau un taxi,
deși în față la Hauptbahnhoff erau puzderie; sau că în
autobuz mă simțeam privit cu coada ochiului de pasageri, cred că aveam un aer teribil de provincial. Într-o stație se urcaseră niște tineri cu W.H.W.-ul** lor,
îmi puseseră tocmai mie cutia de chetă sub nas, nu
știam despre ce era vorba, le-am spus să nu se supere,
dar că eu autobuzul l-am plătit. „Dummi!” a rostit o
fată și a scos scurt către mine o limbuță printre dinți.
Am coborât undeva pe Unter den Linden, aproape de statuia bătrânului Fritz, spun asta pentru că a
fost primul obiect pe care mi-au căzut privirile, strălucea udă în lumina difuză a zilei de toamnă.
La Ehrenmal tocmai avea loc o ceremonie, generalul spaniol Moscardo depunea o coroană de
flori, îl numiseră „eroul de la Alcazar”!

De pe un afiș mi-a aruncat o privire cochetă
soprana Maria Cebotari, moldoveancă de-a noastră,
solistă la Deutscheoper, în costumația exotică din Turandot.
... Apoi mi-a făcut semn Lustragiul. M-a invitat să
iau loc pe scaunul lui. Purta joben portocaliu, cu flori
la panglică și doi sticleți împăiați pe bor. Pe calotă
scria BERLIN, iar dedesubt se afla emblema orașului,
profilul ursului încoronat. Aceeași emblemă o purta
pe epoleții hainei în carouri. Arăta îmbătrânit parcă
înainte de vreme, avea un cercel sferic în urechea
stângă. Se străduia să arate însă vesel, deprinsese un
fel elegant de a-și saluta cunoștințele, destul de numeroase, ridicând o perie în dreptul sprâncenelor cărunte. A observat imediat că nu sunt din partea locului.
„Se cunoaște după mirosul pantofilor, e un miros
oriental!”
Puțin mai încolo, Studenta parcă mă aștepta,
șezând pe un cub de piatră, suportul unui coș de gunoi stradal sau cam așa ceva. Era gânditoare, își cuprinsese bărbia în palma mâinii drepte, sprijinită cu
cotul pe un picior ridicat peste celălalt. Mâna stângă îi
atârna inertă; fusta îm carouri, adolescentină, i se ridicase puțin, dezvelindu-i pulpa firavă. În pofida vremii umede, destul de reci, purta niște sandalete cu o
bentiță fină petrecută peste glezne. În priviri îi citeam
melancolie, plictiseală, o ușoară indiferență față de realitatea din jur, poșeta mică de piele, cu mânere împletite îi zăcea dezumflată pe trotuar. În spatele ei, pe
un panou de lemn curbat și sticlă, se zărea reclama
unui film, înfățișând o femeie blondă, cu bustul generos aproape dezvelit, sub care scria: 18 Karate.
Fata mi-a făcut semn cu mâna.
„Cauți Universitatea, nu-i așa?”
„Ai ghicit”, i-am răspuns.
„ViidinOrient? Ceești, ungur, bulgar, român, grec?...”
„Ghicește și asta!” mi-a venit să o tachinez, dar am
renunțat.
„Să-i cauți pe cei din Studentenhilfswerk***, m-a
sfătuit, trebuie să mai aibă ei niște adrese. Te-aș însoți,
dar trebuie să-mi aștept prietenul, l-au chemat iarăși
la garnizoana din Potsdam. E un delir cu chemările
astea! Oricum, bine c-a stat ploaia!”
Tocmai ieșisem din Tiergarten, când l-am zărit
pe Flașnetar. La Studentenhilfswerk mă dotaseră cu
două adrese: una în cartierul Wilmersdorf, cealaltă în

Charlottenburg. Am luat-o pe jos, am trecut pe sub
Poarta Brandemburg, apoi prin imensul parc. Văzân-

dacă data la care te refereai nu era tocmai îndepărtată,
ei bine, la Cernăuți, la liceul german, mi-am uimit asistența cu o adevărată dizertație despre Goethes Faust.
Mi-a deschis o bătrânică extrem de binevoitoare,
foarte plăcut impresionată că îi vorbeam fluent limba. Era foarte atentă la respectarea amănuntelor unei
primiri conform protocolului din buna societate germană, din care am înțeles că făcuse parte. Aveau un
aer vetust toate astea, dar trebuie să recunosc că
făceau impresie.
„Ați venit, deci...! mi-a spus după primire. Știam
că veți veni, am presimțirile mele.
Grete v-a trimis, drăguța de ea! De câte ori am încredințat o etichetă Gretei, nu am dat niciodată greș. Și
nu știu cum se face, îmi trimite întotdeauna oameni
aleși pe sprânceană. Sunteți român? Ce surpriză! Am
mai găzduit cândva un român. La fel, trimis de ea.
Poet. Era distins. Un lucru pe care nu se mai pune
astăzi atâta preț. Distins în sprit german, sobru, nu
franțuzit, ostentativ. Avea un singură imperfecțiune,
nu prea era înalt. Însă de o gentilețe desăvărșită... Dar
poate ați auzit de dânsul, se numea Ioia.” Mi-a trebuit
ceva timp să-mi dau seama că în pronunție locală
rostise numele lui... Goga!

du-l, mi-am dat seama că sunt foarte obosit.
„Vii de departe? m-a întrebat.
”Da”, i-am răspuns.
„Atunci e momentul să te așezi.”
La un semn parcă, banca s-a ivit în dreptul meu;
o bancă ospitalieră, nu precum celelalte, ude și reci.
Flașnetarul și-a pornit instrumentul, până atunci îl avusese acoperit cu o pânză de sac, o cutie dreptunghiulară cu imagini zugrăvite pe fața dinspre mine,
înfățișau parcă niște cai priponiți sub coroana unor
arbori și un peisaj alpin scăldat de soare. Din flașnetă
se revărsa o melodie, aș putea-o fredona și acum, un
cântec despre un băiat și o fată care se despart, dar nu
se pot uita.
Dincolo de pomi se zărea o piațetă și o firmă roșie: Hilton.
Iar flașnetarul nu contenea să cânte. Era înalt,
uscățiv, purta o haină cu reverele late, aburind de
umezeală. Se uita, când la mine prin ochelarii rotunzi,
când în zare, pierdut, de parcă ar fi așteptat de acolo
un semn în legătură cu întreruperea sau continuarea
micului concert.
Ne-am despărțit în amurg.
Pe Kurfürstendamm începuseră să pâlpâie felinarele electrice. Drumul îmi era din ce în ce mai ane** W.H.W. (Winterhilfswerk) - ajutorul de iarnă,
voios. Fațadele caselor, greoaie, încărcate de coloane, chetă în scopuri de binefacere
capiteluri, frontoane, intrânduri și ieșinduri, tindeau *** Studentenhilfswerk – ajutorul studențesc
parcă să se prăbușească peste mine. Nu mai văzusem
atâta opulență arhitectonică. M-am oprit în dreptul
unei uriașe cariatide, avea mâna proptită într-un șold
* din vol. Bine ai venit, Moise!
imens, drapat oblic până la limita muntelui venusian
cu o țesătură în falduri. Își ținea capul ușor aplecat și
printre buzele întredeschise, sugerând grimasa măștii
tragice, aveam impresia că-i scapă un geamăt în efortul colosal de a susține greutatea teribilă a amestecului
aceluia de piatră și mortar. Rămăsesem locului, observând o mică etichetă lipită pe glezna desoperită a
unui picior. Pe etichetă scria că cineva oferea pensiune completă unui student într-un apartament pe
Goethestrasse, 33. Am dezlipit eticheta, am adresat un
salut, în semn de mulțumire, femeii de piatră și m-am
îndreptat ca un somnambul spre Goethestrasse.
Numele mi s-a părut de bun augur. La bacalaureat, pe vremuri, așa spuneai și tu, pe vremuri, chiar

O dâră picotind de oboseală,
Se dăruie în lanţuri şi beteală,
Aripilor desprinse din ţărână.
Priveşte-mă! Asa rămân prin vreme,
Zâmbind fragil şi nesfârşit de trist
Cu-n ochi inert ce-mpresurat se teme.

ADRIAN MUNTEANU
MEREU
Mereu, febril, o taină-n trup revine
Şi ce-i mai bun în noi se-ntoarce iară,
Ca să urcăm un drum incert, de seară,
Ce într-un colţ de şoaptă se mai ţine.
Sunt doar un punct ce pentru-a câta oară
Stă matematic în adânc de sine
Şi nu mai ştie dacă-i rău sau bine
Să fii vehicul spaţiului de-afară.
Sfârşitul e o fracţie-n scădere.
Va dăinui ştiutul din potir,
Trup renăscut şi îmbiat la miere
Din care-am tot desprins câte un fir,
Să-mi ţes veşmântul care nu mai piere
Şi stă la rând, să fie uns cu mir.

ÎNCĂ GÂNDESC
Mă zbat să scap de trupul ce mă-nşeală,
Să-nduplec urma focului, stăpână.
Un sunet stins amiezile îngână,
Primejdii reci îşi ţes în trup urzeală.
Păşesc pe drum de fum în taină până

Reîntrupat într-un contur cubist
Al unui veac ce din străfunduri geme,
Încă gândesc şi, poate, mai exist.

ȚIN SFAT CU MINE
Ţin sfat cu mine-n colţ ferit de lume.
Cuvântul mă mai crede o epavă.
Reînnoit la mijloc de octavă
Nu şi-a găsit sub tâmpla mea un nume.
E frig destul pe-a sufletului navă.
Prin carotidă se preling cutume.
Consoanele nu-s tată şi nici mume
Atâtor clipe subţiate-n lavă.
De unde-atâta verticalitate
Când glasuri te-nconjoară şi te ard?
Dar eu rămân şi cred că se mai poate,
Iar gândul meu, murind tăcut pe gard,
S-a scurs în ochiu-n care se mai zbate
Un timp ascuns sub strat aprins de fard.

ALERGÂND
Aceasta e a orelor aromă,
Când s-a pierdut o clipă fără vlagă,
Trudindu-mă s-ating cu palma-ntreagă
Aceeaşi zare palpitând în comă.
Prind geana ierbii, şoapta ce mi-e dragă,
Tot ce-a rămas surprins de axiomă,
Prigoana umbrei, trupeşă fantomă
Învinsă-n goana zorilor, dulceagă.

Sunt toate doar o dâră fumegândă,
O rămăşiţă-n scalpul unui gând
Cu dinţi de lut şi pururea la pândă.
Mă voi trezi mereu agonizând,
Rânjind parşiv, iubindu-mă-n osândă
Tot alergând de mine, alergând.

FIINŢA MEA DE VIS RISIPITOARE
Fiinţa mea, de vis risipitoare,
Înfrânge tihna gândurilor albe,
Destramă zborul ce compune salbe
Mireselor desprinse din strânsoare.
Justiţiei din frunze îi scriu jalbe,
Căci mă apasă fuga de mişcare
A verbelor uitând de conjugare,
Mânjind polenul gingaşelor nalbe.
Sonete scriu când lumea e scârbită
De craniile celor ce deţin
Un sceptru efemer, dar stă smerită,
Tot răscolind hârdăul cu venin
Sau aţipind în iarba nenuntită.
Trăiesc pentru-a trăi. E prea puţin!

UNDE SUNT?

Distrug, compun, frământă, dau şi cer.
Ce colcăială de trăiri şi semne!
Dar unde sunt, în toate câte pier?

SĂ NU MĂ TEM!
Zvâcniri gestante, scârba ce mocneşte,
Modesta umbră fadă a trăirii,
Tăişul viu al vorbei şi-al privirii
Pe gardul clipei vagi mă răstigneşte.
Să fug, să strig, din mult prea plinul firii,
Să mă ascund de ura ce sporeşte?
N-ar fi mai bine s-o înfrunt, orbeşte,
Să mă arunc în lama primenirii?
Să trec prin toate, cu priviri avide,
Cum aş tăia în carne de poem.
Un pas mai mult şi zborul se decide.
Sfârşeşte frica de un surd blestem
Şi-o poartă către mine se deschide.
Să nu mă tem! Deloc. Să nu mă tem!

SPUNE-MI, IUBITO!
Spune-mi, iubito, unde-ti e popasul?
În cuib zănatec, în amurg de ceară?
Unde-ţi aşezi piciorul să nu piară
Urma fierbinte ce-mi ucide ceasul?

În răzvrătirea frunții se perindă
Crâmpeie de-ndoieli și de-ntrebare.
Trec defilând cu falduri temătoare
Sau se agaţă furtunos de grindă.

Cum ai învins râvnirile de fiară
Ce-au despicat pădurile cu pasul,
Ca să-mi aplec genunchiul, să-mi fac masul
La umbra coapsei tale de fecioară?

O scenă e cu patosul ce doare,
Într-alta viciul vrea să mă cuprindă.
Apare şi dorinţa să întindă
Urzeli, porniri şi spaime trecătoare.

Lasă-ţi coroana-n iarba sângerie,
Bea din potirul brumelor nectar
Şi din căuş de patimi apă vie,

Greţoasa ură prinde să îndemne,
Iar năzuinţa are dinţi de fier.
Sunt toate când smerite, când solemne,

Arde-ţi veşmântul pe năvalnic jar,
Să te zidesc curată-n temelie,
Aceeaşi Ană, pe un nou altar.

ANCA SÎRGHIE
De la literatura germană la poezia baladescă a
lui Radu Stanca
Este un adevăr necontestat faptul că Radu
Stanca s-a impus ca baladist al Sibiului, până azi neîntrecut. Cu ce zestre nativă și cu ce acumulări livrești sa afirmat el ca baladist? Ion Negoițescu îi scria din
Cluj în 24 iulie 1946 cu nostalgia evocării Cercului
literar de la Sibiu: „A fost permanent acea adevărată
viață „cerchistă“ a mea, printre fantomele trecutului,
de la Schiller la Goethe și de la Goethe la Schiller, între care sta fantoma cea mai apropiată și mai vie pentru mine: Radu Stanca. Crede-mă că sunt cuprins de
o puternică și răscolitoare emoție, când scriu aceste
rânduri.“1 Așadar, J.W. Goethe le-a fost celor doi cerchiști ferment și model de creație. Baia lor de lectură
cuprinde pe Meister Eckhart, pe Sf. Tereza într-un șir
mult mai lung de autori, iar audițiile de muzică clasică erau la ei o constantă, dovedindu-se a fi chiar
anotimpul spiritual înalt în care ei trăiau, rămânând
impasibili pe mai departe la masacrul ideologic al socialismului care se va impune în cultura țării. În mod
cert, Radu Stanca nu este numai un creator de geniu
ca poet și dramaturg, ci reprezintă un tip de intelectual, care acum, la început de secol XXI, este pe cale
de dispariție, căci noile generații au alte repere de informare și de loisir, mult mai epidermice, dobândite
fără efortul lecturii aprofundate, care pentru el era o
deprindere cu putere de religie.

Să înaintăm pe linia creșterilor spirituale și
artistice ale lui Radu Stanca. Absolvind liceul la Cluj,
unde a început și Facultatea de Litere și Filozofie, mutată la Sibiu în anii celui de-al II-lea Război Mondial,
studentul Radu Stanca s-a apropiat în atmosfera
culturală a orașului de pe Cibin mai mult de literatura
germană și în viața publică, după luarea licenței în
1942 s-a dedicat teatrului. L-am cunoscut, plimbându
-se meditativ pe str. Cetății din Sibiu sau pe aleea cu
castani de la Bulevard. Adolescenta, care eram pe
atunci, înțelegea că omul acela firav și înalt, având
uneori la braț o frumoasă actriță și ducând în cărucior pe Barbu, băiatul lor, de fapt a format estetic generațiile noastre postbelice, ca regizor al Teatrului de
Stat din localitate. Dar noi, liceenii deceniului al VIlea, nu puteam realiza cât de fecundă fusese atmosfera
de burg a orașului de pe Cibin pentru talentul poetului baladist. Cu totul semnificativ este faptul că regizorul Stanca, stabilit la Sibiu, își sfătuia astfel prietenul
cel mai bun, pe Ion Negoițescu, revenit la Cluj în
1945: „Să rămânem niște izolați, niște „sibieni” în
adevăratul sens al cuvântului. Nu-ți închipui ce drag
mi-a devenit, cu toată pustiirea lui, Sibiul. Oricând și
cu orice prilej, voi căuta ca reședința mea din România să fie aici. E singurul loc din țară unde pot să simt
un cadru și o atmosferă acordată pe măsura vocii mele dinăuntru. Și nu voi nega că e singurul loc care a
influențat întrucâtva mecanismul nostru sufletesc.
Niciodată Clujul cu platitudinea lui, cu lipsa lui de stil
și atmosferă, niciodată Bucureștiul cu stupidele lui
clamori balcanice, nu vor putea să-l egaleze.“ Ceea ce
a însemnat pentru Stanca Sibiul îi conferă puterea genială a unei anticipări, care la capătul celor 6 decenii
care ne despart de momentul confesiunii făcute lui
Ion Negoițescu, sună azi extraordinar. Ideea mărturisirii lui evoluează spre o previziune uimitoare, ce ne
obligă să-l simțim pe Radu Stanca prezent azi în acest
loc binecuvântat, în Sibiul cultural, în Sibiul culturilor: „Să punem, prin urmare, în mișcare toate forțele
de care dispunem, ca să ne simțim odată în mijlocul
acelei Europe pe care râvnirăm să o realizăm atât de
mult și aici, în acest colț de țară. Europenizarea – iată
idealul pe care îl propun în Istoria contemporană a
României pe care mă gândesc să o scriu.“2
O formă în care el a asigurat poeziei sale
deschidere europeană este și modul cum a asimilat

acumulările livrești, așadar și modelele baladei germane. Cel mai bun prieten poet al lui din Cercul
literar, Șt. Aug. Doinaș, își amintea de versurile rostite
nemțește în gura mare pe străzile Sibiului prin 1943
de Radu Stanca, versuri din lirica germanului Hermann Conradi, mort la 38 de ani. Iată un nebănuit
prolog la destinul ce-i va fi hărăzit și lui Radu Stanca.
Ca baladist, Stanca luase nu doar teoria baladei de la Goethe și practica genului de la Börries von
Münchhausen, ci și experiența speciei, așa cum o
exersaseră poeții francezi și germani medievali. Stanca a deprins tonul lor trubaduresc și tehnicile cavalerești de a exprima adorația față de femeia visată. De
aici, speciala formă de lamentație și similitudinile cu
narațiunile Aube, Planh, Sirventes și Romances ale
provensalilor, ca și apropierile de genurile Lied, Leich
germane. Concluzia este că „De cele mai multe ori,
cântecul de dragoste al lui Radu Stanca e un fel de
omagiu de tip cavaleresc german (Dienst) și e realizat
cu ajutorul unei recuzite medieval-romantice specifice (chiar dacă ia o desfășurare barocă)”. Există balade
ce seamănă cu cele ale poeților vagabonzi, ale călugărilor goliarzi, care fie în latină, fie în germană cântau
cele 3 W, adică Wein, Weib și Würfel (vinul, femeia și
zarurile). Doinaș indică o sursă a baladelor stanciene:
„Numele pe care prietenul meu le pronunța, din când
în când, erau cele ale lui Walter von de Vogelweide,
Wolfram von Eschenbach (sec. XII-XIII) și al mai
tardivului Angelus Silesius (sec. XVII).”3
În mod cert, Radu Stanca a cunoscut baladele
populare germane cu figuri istorice, legendele și epopeile cu haiduci răzvrătiți, din texte răspândite după
crearea tiparului pe foi volante, adică pe Fliegende
Blätter, cântece de dragoste, (Liebeslieder), de jale
(Klagelieder), de joc (Tanzlieder), de pahar (Trinklieder). Atunci când se inspiră din lumea basmului în
ciclul Baladele regelui, versurile sunt ornate cu cuvinte
ale vieții medievale, (donjon, paj, rege, botfor, burg,
turn), străjerii au halebarde, regele se adresează cardinalului și regina se numește Runa. Preferința lui
Stanca pentru rege, nu pentru împărații basmelor
românești, conferă poeziei lui o atmosferă de gotic
medieval în ciclul Baladele regelui:”A fost odată-n țara
Rea/Un Rege-poate mai era/Și astăzi dacă nu
murea.//Și Regele era frumos!//-O, Rege bun, dă-ți
haina jos/Și pune-ți coiful, intră-n foc/Mai uită-ți

vechiul nenoroc.”//Dar Regele nu asculta//ședea în
jilț și lăcrima...”( Balada lacrimei de aur).
Cât de profundă era cunoașterea literaturii
germane ne-o dovedește nu numai traducerea piesei
Maria Stuart de Fr. Schiller, dramă istorică pe care o
va pune în scenă la Sibiu, ci și modul cum relatează
împresiile sale de lectură: „Din fericire am început în
ultimul timp să citesc. Destul de asiduu, deși puțin
cam împrăștiat și fără sistem. Astfel după Dichtung
und Wahrheit am sărit de-a dreptul la Otage a lui
Claudel, o dramă mult mai puțin izbutită ca L’Annonce… E totuși o bună doză de artificialitate în poetul
celor „cinci mari ode”. Tirada tragică, apoi, e întotdeauna înlocuită cu un soi de „ectenii” care până la
urmă moleșesc revoltele și moaie dramatismul. De la
Otage am trecut la Infernul lui Dante, fără comentarii,
și apoi m-am oprit la o Iphigenie a lui G. Hauptmann
(nu cea din Delphi, ci una din Aulis), bine făcută, deși
fără să izbutească să ajungă până la acea „fericire
tragică“ pe care o atinge Iphigenia lui Goethe. Eroarea constă, cred, în faptul că în loc să folosească un
deznodământ anecdotic firesc, Hauptmann a utilizat
în final o apoteoză simbolică. Altfel, cum spun, bine
construită și desigur cu mult respect pentru ceea ce
știm încă din Euripide.“4 Formele prescurtate ale
unor titluri de opere aparținând patrimoniului universal, consemnate în dialogul lor epistolar, dovedesc
familiaritatea lor profundă cu acest domeniu.
Din ianuarie 1945, gruparea literară a studenților de la Sibiu are și un organ de presă, „Revista
Cercului Literar”, pe cât de restrânsă ca apariție, pe
atât de valoroasă. În primul ei număr, a fost publicat
articolul81program Perspectivă, unde se identifică
direcția urmată de tinerii esteți: «aparent nici o voință de inovare, nici un experimentalism, nici o veleitate avangardistă; dimpotrivă, o voință de ordine, de
încadrare în permanențele culturii”5. Nicolae Balotă
aprecia faptul că „estetismul Cercului Literar ancora
arta într-o sferă care depășește infinit artisticul și, în
același timp, dezancora arta lăsând-o să plutească în
voie pe o mare a libertăților estetice, jucându-se –
prin ironie, parodie și cochetărie dezinvoltă – cu riscurile autoanihilării artei; dovada cea mai peremptorie a acestui estetism ambiguu al poeților și criticilor Cercului Literar din Sibiu o găsim în tezele „cerchiștilor“ privind resurecția baladei.»6

În eseul lui Radu Stanca Resurecția baladei, un
articol program al mișcării7, balada i se înfățișează ca
„o poezie lirică în care starea afectivă câștigă un plus
de semnificație prin utilizarea unui material artistic
învecinat (dramaticul)»8. Baladescul reprezenta «în
fond, o stare lirică dramatică», «o stare perpetuă de
conflict dramatic», elementul dramatic fiind «de
natură anecdotică», având «conflict cu semnificații
poetice și nu dramatice (ca în cazul poeziei pur
dramatice)...” Reformarea baladei ca și cea a tragediei
în sens modernizator cerchist s-a transformat într-o
mișcare efervescentă.
De la Goethe, poetul sibian moștenește ideea
clasificării baladelor în funcție de formă, nu după
conținut. Goethe în Betrachtung und Auslegung, 1821,
afirma: „Balada are ceva misterios, fără să fie mistică;
această ultimă însușire a unei poezii stă în formă,
cealaltă în tratare. Misterul în baladă izvorăște din
modul expunerii”.9 Goethe constata că misterul baladesc le era foarte familiar poeților germani. Stanca
asimilează profund aceste modele, dar le folosește
creator. Cântecul Gretei este o baladă teutonă. Coșmarul tiranului este o baladă în stilul goetheenei Erlkönig, prin crescendo-ul asigurat tensiunii dramatice a
narațiunii. Ce îi asigură originalitatea? Urmând linia
teoretică a profesiunii sale de credință, Stanca a relevat capacitatea baladei, ca specie prin excelență a genului epic, de „a se deghiza“ în spațiile lirico-dramatice, cultivând trinomul baladesc: 1. lamentația (eroului cu fruntea pe-o limită tragică: Lamentația Ioanei
d’Arc pe rug, Lamentația poetului pentru iubita sa,
Pisica, Canossa, Nocturnă, Pistolul, Tristețe înainte de
luptă, Un cneaz valah la porțile Sibiului etc.) Este

genul cel mai adecvat formulei sale sufletești elegiace,
plângerea în mască a propriei suferințe ascunse. S-a
observat că Radu Stanca a ilustrat lamentația „mai
asiduu și cu succes maxim“.10 Astfel în poezia Un
cneaz valah la porțile Sibiului închipuie un luptător
medieval care după încercări eroice a ajuns aproape
de împlinirea țelului, anume asedierea cetății mult
râvnite, dar tocmai atunci cneazul este fascinat de o
muzică serafică, ce se va dovedi fatală. Cneazul primește cu voluptate moartea, simbolizând superioritatea artei față de război. Fecioara din Orleans nu este
în optica din Lamentația Ioanei d’Arc pe rug simbolul
patriotismului, ci Stanca este original prin felul cum

tratează o ipostază a feminității ultragiate. Suferința
fecioarei se transfigurează în împlinire feminină
acum când Ioana se simte îmbrățișată de flăcări. Totuși lamentațiile stanciene nu poartă amprenta baladelor lui Fr. Villon, cu ținuta lor trubadurescă mediteraneeană bogată în refrene, folosite nu numai pe
parcursul textului ci și la final. Radu Stanca este captivat de modele germane, ce nu respectă rigori prozodice și au o mare diversitate tematică, precum Der
gutte Kamerad a lui Uhland, Der Zauberlehrling de
Goethe, Das Posthorn de Lenau etc.11 – 2. alegorialegendară (povestea întâmplării / evenimentului la
cea mai înaltă tensiune: Baladă studențească, Buffalo
Bill, Douăsprezece umbre, Fata cu vioara, Regele visător, Trandafirul și călăul, Trenul fantomă, Turn înecat, Vraja vrăjilor etc.) – 3. dramaticul eroic (adică
Balada celor șapte focuri, Balada lacrimei de aur,
Capul de fată, Cea mai frumoasă floare, Coșmarul
tiranului, Domnița blestemată, Infidelul, Mică baladă
de dragoste, Pajul cu părul de aur, Răzbunarea
șarpelui, Sfatul țării, Spada regelui etc.). Același estet

cerchist Nicolae Balotă, sublinia faptul că «balada nu
e pentru Radu Stanca un pretext istoric sau nu devine
– pe plan tematic – o narațiune, ci un lied scenic;
poetul se închipuie Un cneaz valah la porțile Sibiului,
atât de vrăjit de coralul fecioarelor cetății, încât nu
simte cum un dușman îl înjunghie; în alt poem ascultă un cântec misterios de orgă, reîntors la anul 1707;
într-o baladă studențească își bănuiește sfârșitul,
cântând moartea unui student inventator de visuri și
practicant de alchimii erotice...» Dar balada care „l-a
impus“, care a rămas în memoria „cerchiștilor“ și a
contemporanilor săi, îndeosebi, prin presentimentul
thanatic de după „fantastica mască“ a eroului /
autorului/, este «Corydon»: „Sunt cel mai frumos din
orașul acesta,/ Pe străzile pline când ies n-am pereche,/ Atât de grațios port inelu-n ureche/ Și-atât denflorite cravata și vesta,/ Sunt cel mai frumos din
orașul acesta.// (...)// C-un tainic creion îmi sporesc
frumusețea,/ Fac baie în cidru de trei ori pe noapte/
Și-n loc de scuipat am ceva ca un lapte,/ Pantofi cu
baretă mi-ajută sveltețea/ Și-un drog scos din sânge
de scroafă noblețea.” Tentația onomatopeelor amintește de Lenore, iar rimele populare din Balada lacrimei de aur vin din folclorul românesc. Balade filosofice a scris Schiller, autorul poeziei Tabloul sub văl

din Sais. Deosebit de baladele lui, poetul suab Uhland

nara la modul didactic și cu multă convingere o
fabulă epică spre a exprima idei în stil moralizator, fie
că se inspiră din istoria popoarelor nordice, scandinave (Regele orb, Cavalerul negru, Cele trei cântece,
Copila hangiței,) sau recurge la altele, exotice, ca muzică fluidă a cuvintelor (Don Massias, Podul peste Bidassoa) ori proletare ca glorificare a muncii (Cosașa). Apar în baladele lui Uhland portrete de răzvrătitori (Bertrand de Born), de figuri stranii (Iuncărul
Rechberger, Contele Eberstein, Cămașa fermecată,
Norocul de la Edenhal Blestemul bardului), dar și
istorice (Fală șvabă, Taillefer).

Baladistul sibian nu și-a imitat modelele, chiar
și atunci când Cântecul Gretei are subtitlul Baladă teutonă. Consider că, spre exemplu, Balada studențească
pe care a creat-o Radu Stanca seamănă mai degrabă cu
romanticele personaje tenebroase ale lui Hoffmann și
Chamisso. Anecdotele baladelor lui au mereu ca motiv moartea, dar tratată într-o manieră inedită, încărcată de mister, plasată într-o atmosferă stranie, așa ca
în Fata cu vioara, poezie în care un tată își blestemă
copila să trăiască numai atât cât cântă la vioară. Dar
corzile viorii se rup de atâta cântat și fata nu reușește
să le înlocuiască cu fire din părul ei blond. Astfel, ea
cade moartă. Este atmosfera pe care o regăsim în
Trandafirul și călăul sau în Douăsprezece umbre, balade admirabile la rândul lor.
Marele câștig al poeziei românești datorat
resurecției Cercului literar de la Sibiu, îndeosebi prin
Radu Stanca și Șt. Augustin Doinaș, constă în extinderea sferei baladescului de la o scară națională, atât
de elocvent ilustrată de Radu Gyr, spre exemplu, la o
scară planetară, chiar cosmică. Ilustrativă în acest
sens este și balada stanciană Turn înecat. Turnul simbolizează acel axis mundi, având în crucea-i celestă o
crăiasă adormită „de două mii de ani“, Runa, un soi
zeiesc de „sămânță a lumii“, sortit a rodi după „cataclism“ (aluzie, poate, chiar la al Doilea Război Mondial): „Turnul dormea-ntre ape liniștit/ Și numai câteodată fețe sumbre/ Se abăteau sub zidul lui tihnit, /
Să-l tulbure cu sulițe și umbre.// Picior de om cu toate-acestea nu-i/ Calcă spirala scării, unde Runa,/
Sâmburul viu și pur, Regina lui,/ De două mii de ani
dormea întruna.// (...)// Furtună mare însă se lăsă/
Odată-asupra lui, și-atunci, sălbatic,/ Intrând pe

geamuri, valul o fură/ Și-o duse-n dar oceanului molatic.// Tot aplecându-și trupul ca un trunchi/ S-o
caute-n abise, de pe maluri,/ Turnul căzu-ntr-o seară
în genunchi/ Și se-aruncă de dorul ei în valuri.” La
rândul său, Augustin Doinaș în balada sa modernă
Mistrețul cu colți de argint cobora într-o medievalitate
exotică, atingând exemplaritatea ca tratare a unei idei
cu valoare de artă-poetică.
Pentru ca opera unui scriitor să aibă condiții
optime de receptare, există și acționează factori multipli care se implică, chiar trebuie să concureze catalizator. Altfel spus, posteritatea își are anotimpurile ei.
Unele forțe catalitice favorizează, altele nu încurajează
lectura textelor operei publicate. Și Radu Stanca, un
creator de geniu, nu este între privilegiații destinului.
De adolescent a contractat o răceală, transformată în
afecțiune pulmonară, care i-a măcinat viața, încheiată
la 42 de ani, când laboratorul său de creație era plin
de muguri, de proiecte nefinalizate. Poezia lui își urmează traiectul ei firesc în timp. Regizorul Stanca, în
schimb, nu a văzut pusă în scenă nici măcar una
dintre cele 15 piese de teatru ale sale, rămase în manuscris, cu o excepție, pe care am pus-o în valoare în
volumul Dăltuiri12, lansat împreună cu celălalt îngrijitor de ediție, profesorul Marin Diaconu. Textul
-manuscris cu drama Dona Juana a fost premiat în
1947, dar nici astăzi Teatrul de Stat din Sibiu nu pune
în scenă anual, cum s-a promis, fie și numai câte unul
dintre textele sale. În răstimpuri, vreun regizor din
țară scoate din uitare câte o piesă a dramaturgului.
Prea rar, prea puțin convingător. Postum, în răstimpuri au văzut lumina scenei la Sibiu abia Ostatecul,
Oedip salvat și Secera de aur. Privit cu atenție, frontonul clădirii Teatrului Național din orașul care a fost
capitală culturală europeană în 2007 nu are menționat acest nume de ctitor modern, care i-ar spori prestigiul. Este și aceasta o formă a nenorocului care îl urmărește postum pe cel care se autodefinea în capodopera sa Corydon “Sunt Prințul penumbrelor, eu
sunt amurgul...”
Fața văzută a operei sale este și acum, când
sărbătorim centenarul nașterii sale, tot poezia cu
splendoarea ineditelor balade, cu tulburătoarea cantabilitate a versurilor de dragoste care au intrat în șlagărele îndrăgite de tineri:” Iubito, -n noaptea asta-mpărătească/ Numai tăcerea las-o să vorbească!” ( Silen-

tium nocturn) Ființa care l-a fascinat cu frumusețea

ei plină de mister a fost actrița Dorina Ghibu, ea
devenindu-i soție. Corespondența purtată din 1948 și
până la sfârșitul vieții lui în 1962 atestă puterea iubirii
ce atinge absolutul trăirii: “Ești în mine ca o mixtură
a cosmosului, ce-mi dă viață. Ești soția mea,
înțelegând cu asta adevărul cel mai profund al cuvântului. Soție – adică îmbinarea tuturor substanțelor
feminității, a feminității devenită ideal și necesitate,
scop și existență, sens și realitate. Soție – concept
cuprinzător, reunind în el viața și moartea, mama și
amanta, pe fecioara sfântă și pe femeia pătimașă,
Maria din Nazaret și Maria Magdalena – una singură, pentru mine tu, Dumnezeul și Diavolul meu,
liniștea și neliniștea mea, ziua și noaptea mea, lumina
și întunericul meu, viața și moartea mea – mai ales
moartea mea, moartea în tot ce are ea mai sublim ca
împlinire a vieții.” (Scrisoare din 11 iunie 1951). Sub
titlul Scrisori către Doti, această corespondență a lui
Radu Stanca a fost publicată în 2016, prin grija profesorului universitar Ion Vartic, la Editura Muzeului
Literaturii Române din capitală. Această “carte răvășitoare”, cum a apreciat-o Ruxandra Cesereanu, nu
are egal în întreaga literatură română, ea certificând
pentru generațiile viitorului sacralitatea adevăratei
iubiri.
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Mai ieri pluteam amîndoi
Peşte fript la focul albastru…
Ceva ar putea deveni statornică amintire,
copii mai bătrîni cum sîntem, încă fragezi,
înconjuraţi ca pentru ultima dată de apele fluviului.

DRAGOȘ NICULESCU
Vremuri de pace
Abia cînd vom scoate cu mîinile noastre slănina
din saramură şi vom cinsti cu palincă umbrele
strămoşilor insurgenţi,
abia atunci va începe marea spălare de păcate,
deportarea în vestitul teritoriu al eleganţei
şi ungerea cu binefăcătoarele şi sfintele uleiuri.
Pînă atunci însă, iertaţi-i pe guralivi,
căci nu sînt, şi ei, decît nişte bieţi poeţi, care-şi visează
cetatea plină de candide tractoare ruginite,
printre care se înalţă palid orzul.
Ce vină au ei că farmecele nu sînt nici de dreapta,
nici de stînga şi doar popa le poate lecui,
pentru o damigeană de vişinată proaspătă?
Hoţii, oricum, vor trece liberi pe străzi,
cu macii lui Luchian la butonieră,
iar halatele de molton vor fi tot mai scumpe
în nopţile cu lumînări de veghe…
Ascultaţi-mă pe mine:
acum e vremea să ne facem băieţi cuminţi,
egalitatea între semeni n-a fost nicicînd mai
generoasă,
fiecare ne putem inventa, în fond, cîte o mătuşă
ramolită, care să croşeteze ciorapi de lînă
pentru vreo fantomă proletară.

Mai ieri pluteam amîndoi pe pămînturile ferme,
o, nobilă stare de confuzie a sîngelui,
neînţelegînd statuile cu degete de cretă,
pieile atîrnate la soarele nemilos al istoriei,
ghetele aşezate ordonat în faţa peşterii
izvoditoare de cîntec.
Cine şi-ar fi închipuit că va veni ziua cînd
vom purta scoici şi muguri în buzunare,
scoici şi muguri, poate şi şerpi inofensivi,
poate şi monede vechi, de argint sau de aur?
În această noapte nu va ploua decît încet,
cu lumini îndepărtate…
Ar fi trebuit să ne numim Betleem şi Betleema
şi să ne naştem cu rostul precis de a muri şi învia
logodiţi cu nisipul.

Simt vînt
Terestre contingenţe se-apleacă peste mine
precum o creangă, toamna, dintr-un copac bătrîn,
şi-atuncea număr stropii din ploaia care vine
şi pentru-a cărei rîvnă mi-e dat să mai rămîn.
Mi-e parcă dor de-o moarte cu fulgii de lumină,
de o eternă iarnă cu sănii de cleştar,
să uit arsura verii şi-a străzilor cu tină
dintr-un oraş în care fost-am copil hoinar.
Priviţi: e umbra nopţii cea care naşte fluturi
ce-şi lasă blînd polenul pe somn şi năzuinţi…
Deasupra ori sub ele, ies muguri noi din scuturi
şi-ncep cu mir să plîngă icoanele de sfinţi.

MIRCEA PORA
FRIZE
...Pentru prima oară atent la toamna pariziană.
Vals lent printre coafuri şi fulare, raze de soare stinse
devreme, amurguri ce parcă se nasc din aburii a mii
şi mii de ceşti de cafea. Cu fiecare clipă care trece dispare amintirea călătoriilor din vară. Păsări albe, negre, albastre, pleacă spre sud, spre Prinţul de Monaco,
prefirând pene şi ţipete reci peste parcuri, pieţe, aeroporturi. În grădina Luxembourg se răresc cititorii de
pe bănci, vânzătorii de îngheţată şi bomboane, clownii de culoare, copiii, ce nu de mult umblau cu picioarele goale prin pietrişul mărunt. Pădurea Vinncenes
se umple de foşnete, zăreşti printre crengi, când e deja noapte, tremurătoare bibelouri de-ntuneric, figurine ce se lipesc o clipă de firele pleoapelor. Toamna
pariziană pătrunde şi-n suflete şi cu-n ac subţire face
desene...o libelulă, căzută pe-un capăt de covor, o
staţie de metrou, o gură uscată de bătrân, un poem
întinzându-se ca o plasă, ca o presimţire, printre biserici, stâlpi şi clădiri. Pe Sena trec mici vaporaşe cu
coada de spume, plutesc vag, în depărtare, ca nişte
păduri de mesteceni, poduri, balcoane, scări, esplanade. Se lasă toamna şi peste restaurante...terasele se
strâng în ele însele, peste bluzele de vară sexul slab
adaugă un jerseu, platourile sunt mai calde, orchestrele cântă o melodie, două ş-apoi se retrag să-şi caute locuri de linişte printre copacii deveniţi dintr-o
dată galbeni...
...Plouă în spate, în spaţiul cuprins între pereţii înalţi ai imobilului şi gardul ce ne desparte de
curtea restaurantului chinezesc...Ka-Lin...Ka-Lin...

Plouă mărunt, persistent şi parcă fiecare picătură e
învăluită într-o tulburătoare singurătate. Mie spaţiul acesta nu-mi displace. Câţiva metri în sus, în
jos, în zig-zag, un univers sufocat, o celulă acoperită de cer...Ce ciudăţenie!...Să ai la dispoziţie un
oraş nesfârşit şi totuşi...tu să vii şi să stai, mai ales
seara, o oră, poate chiar mai mult, şi să te gândeşti,
în acest cotlon ingrat, la momentele cele mai
importante ale vieţii...Nu de mult mi-a trecut prin
minte că poate voi muri pe acest pământ pe care
acum încerc să-l asimilez, să mi-l apropii...Cad
picăturile de ploaie, nici urât, nici frumos, cad ca
nişte gânduri dintr-un cer ruginit. În monotonia
lor se ascunde totuşi o mare poezie. Tot timpul la
fel, una după alta, bătătorind aceleaşi locuri, adunându-se în ochiuri mari, strălucitoare ca oglinzile.
Sau prelingându-se pe gratii, pe cutii de plastic, pe
clanţe, răcindu-le şi mai mult, adăugându-le, cu
graţie, încă un strat de moarte...
...Cu picioarele cufundate în moliciunea pâslarilor
pătrund în baia toropită de faianţe. Robinetele curg.
Oglinda din perete mă fură o secundă. Un miros de
lavandă, de potolit parfum chinezesc, se revarsă din
frizele decorative. Sulul de hârtie igienică, dăruit de
Academie, subţiat, vagi impurităţi se zăresc pe braţele
scurte ale robinetelor, în schimb, scoica străluceşte de
atâta îngrijire.În cadă, un gândac negru, răsturnat...
picături de apă îi cântă prohodul... Prin fereastra întredeschisă comunic cu vecinii...Sonori, agresivi, de
diverse origini, îşi trăiesc viaţa din plin. Dis-de dimineaţă, după lapte şi pâine, pe urmă, la slujbă, cu stilouri, foi de indigo, computere, ordinatoare, copiii la
şcoală, bătrânii de gardă prin case, seara, cină, radio şi
televizor, mai rar un spectacol, săptămânal o orădouă de amor, vara concedii la mari depărtări, vederi,
cunoştinţe ocazionale, toamna, bilanţuri economice,
reparaţii, cafele pe terase, sub un soare palid, constatarea că nu mai prea sunt „personaje”, că toţi suntem
aproape la fel, iarna, paltoane, speranţe, pregătiri de
sărbători...şi, din când în când, indispoziţii, boală,
moarte...Poţi să spui şi aşa...”ce repede trece filmul”...
De unde sunt aceste impresii, aceste zdrenţe ude, ce
parcă mă lovesc peste frunte?...dintr-un fund de geamantan?...din goana unui tren?...din Orient, din Occident, dacă acestea vor fi existând?...De niciunde, doar
dintr-o viaţă trăită stingher, sub un stâlp lucios de gheaţă...

Doliu

Kanashimi

În acele împrejurimi, unde auzim valurile
cerului fremătând
se pare că eu
am pierdut ceva de neînlocuit
Când am intrat în gara transparentă a trecutului
la biroul de obiecte găsite
m-a cuprins o jale nespus de profundă

SHUNTARO TANIKAWA
SINGURĂTATEA A DOUĂ MILIARDE
DE ANI LUMINĂ
Nijuoku kōnen no kodoku

Țel măreț
Taisbi

Sar peste trei discuri
sunt stăpân peste timp
De la finale la largo
dau timpul înapoi

Primăvară
Haru

deasupra florilor de cireș
nori albi
deasupra de nori
cerul nesfârșit
deasupra florilor de cireș
deasupra norilor
dincolo de cer
pot să mă înalț neîncetat
vreme de un ceas primăvăratic
am avut dialoguri tăcute
cu bunul dumnezeu

PENTRU TINE

Iar acum privesc țintă mijlocul paginii a treia
dirijez și ochestra BBC-ului

Anata ni

1960

Tinere propuneți un țel măreț!*

ZI - NOAPTE
Chūya

* Citat ironic al motoului în alegeri a celui care a
fost W.S.Clark (1826-1886), cu ocazia funcției sale de
director al Colegiului Agrar din Sappporo la începutul perioadei Meiji:
Băieți fiți ambițioși! (n.trad. )

*
Pendulul ceasului
cel atârnat
strugurele copt

legănatul său greu
sugerează magia pământului
tăcerea zămislește
îndestulare
groaznică

*
Puful puiului de iepure
zburlit
de adierea vântului
rămâne
drept grai
pe vecie
mut
mă pornesc
să-i
vorbesc
eu
cel cu buzele crăpate
de mult

POEME INEDITE
în Tanikawa Shuntarō shishū
1965
MAMA

Okkasan

Pământul înșfacă avionul de vânătoare
vrea să-l strângă la piept
Pământul trage submarinul în adânc
înapoi în uterul mării
E gelos pe univers
precum o mamă
Ne trage încă
de picioare în jos
Cu toate că sunt deja la pubertate
Cu toate că am ajuns la vârsta la care
apucăm luna de pe cer

*
În mijlocul acestei mulțimi
care
se îmbulzește
spre cuvinte
te
iau
la ochi
te
ating
pătrund
în tine
în tăcerea
care ne aparține doar nouă
sar
sunt
orb
sunt
Începutul

Tanikawa Shuntarō (n.1931) a fost un fenomen
în Japonia încă de la apariția în 1952 a primei sale
cărții, "Singurătatea a două miliarde de ani lumină"
,.În pre-fața cărții, mentorul lui Tanikawa, Tatsuji
Miyoshi, îl prezenta pe tânărul poet ca pe un "peisaj
îndepărtat, neașteptat [. . . ] purtând greutatea de a fi
singur". În ultimii 50 de ani, au apărut numeroase
ediții diferite ale acestei prime cărți, dar ea a rămas
favoritul printre cititori. În 2008, a apărut la Tokyoo
ediție de buzunar japoneză / engleză, care atrage un
nou val de tineri cititori.
traducere și prezentare: MAXIMILIAN DENGG

MIHAELA MALEA STROE
La plivit, în... lanul de cuvinte (II) –
Gugăl transleitl *
Pe internet găsim vrute și nevrute, informații
corecte, utile, dar și duium de sminteli. Uneori râzi
cu lacrimi de isprăvile lui Google, alteori ți se face
negru în fața ochilor, de indignare, știind că navigația
în spațiul virtual fără busola discernământului poate
face victime, poate isca în mintea navigatorului
credul, nepregătit, abisuri de beznă.
Tocmai când speram că doar persoane fizice,
cu CNP, se pot deda la semănat buruieni în lanul
limbii române, mi-a ieșit în cale un articol: „Cornel
în timpul sarcinii – beneficiile și răul”. Incitant titlu,
nu?! Urmau – lăsând impresia de organizare riguroasă a unui text demn de încredere – patru puncte:
„1 – Proprietăți utile ale boabelor de cornel în timpul
sarcinii, 2 – Contraindicații privind utilizarea lemnului de câine, 3 – Cum să mănânci dogwood fructe de
pădure, 4 – Video: avantajele câinelui în nutriția
clinică”.
Boabe de cornel? Lemn de câine? Nutriția clinică și avantajele câinelui? Ce să fie asta?! Toată
literatura absurdului concentrată și (re)structurată în
câteva rânduri postmoderne?!
Aș, organizarea riguroasă nu este decât vopseaua de pe gardul în spatele căruia pândește...
leopardul virtual gata să sfâșie carnea, să sfărâme
oasele și să lipăie hulpav măduva limbii române.

Și nu, nu-i vorba nici de vreo capodoperă silhuie, neodadaistă, a fanteziei umane intrate în sevraj.
Sunt mostre din „performanțele” serviciului gugăl
transleit, un nou și foarte puternic aliat al clanului
stricătorilor de limbă.
Cornel din titlul articolului nu este, cum am fi
tentați să credem, o persoană cu nume propriu, ci traducerea „gugălită” pentru coarne – fructele cornului.
Cum, pesemne, cornul e dogwood în engleză, de acolo
ne-am pricopsit cu „lemnul de câine” și cu „avantajele câinelui”, de la punctele 2 și 4. Povestea nu se termină aici. Articolul (https://htgetrid.com/ro/kizil-vovremya-beremennosti-polza-i-vred/) excelează în
oferte similare: „Boabele au o [...] pastă suculentă dulce sau acru, în interiorul căreia există o piatră.”, „Ce
este fructele de valoare pentru femeile aflate în poziție?”, „dog dog poate fi comparat cu dogrose”, „Cornelurile pot fi dulci sau acri, și chiar ușor de tartă [...]
Puneți niște boabe pe noptieră. Mănâncă doga fără a
ieși din pat”, „să mâncați dogine”, „cornel este inclus
în dieta persoanelor slab și bolnav [...]. Dacă ați suferit de o boală [...] mâncați cel puțin 5-6 câine de zi cu
zi” etc. O să ignorăm îndemnul din articol. N-o să
mâncăm „5-6 câine de zi cu zi”, bunii noștri prieteni
patrupezi pot sta fără grijă în această privință: nu-i
introducem în niciun fel de meniu!
Corolarul traducerii din obscurul laborator gugăl transleit apare, însă, în alt paragraf: „Din răceală.
Aci-dul ascorbic în cârnați este mai mult decât în lămâie”. Bâjbâind ca orbetele prin hăul tolbei virtuale de
cu-vinte în căutarea unui echivalent în română, traducătorul recurge la o triplă, senzațională încrucișare
lexicală. Combină fructele cornului cu dogwood și cu
hotdog, obținând un soi mirobolant de fructe de pădure: cârnați cu mare concentrație de vitamina C.
Perfor-mantă rău, ingineria genetică a traducerii!
Cum să facă față unei asemenea concurențe bieții
cârnăciori „fripți, lungi, aioși” împletiți în gardurile
raiului epopeic imaginat odinioară de Ion Budai-Deleanu?
Din nefericire, „Cornel în timpul sarcinii” nu
reprezintă un caz izolat ori un accident. Are în vecinătatea lui internetistică sumedenie de articole sfătoase puse la dispoziția noastră (nu se știe de către cine)
cu aceleași bune intenții care, zice o vorbă, pavează
drumul către iad. Un iad... pentru limba română.

Astfel, se dau sfaturi bune mamelor care-și
alăptează pruncii: „Este posibil să maioneze când
alăptați?”(https://htgetrid.com/ro/mozhno-li-majonez-pri-grudnom-vskarmlivanii/ ). Autorul anonim
presupune că alăptarea durează doi ani, timp în care maioneza (cea din comerț, cu aditivi) trebuie evitată întrucât: „Nutriționiștii nu recomandă adulților
să folosească maioneză, iar mamele care alăptează
sunt interzise, deoarece acest produs este mortal
pentru copil. Un adult poate scăpa de o încălcare a
sistemului digestiv, mai ales după ce a consumat
arsuri la stomac.”
Cum, pe durata alăptării, mămicilor le este
„dificil să se abțină de la maioneză, pentru că atât
de multe rețete cu utilizarea sa”, articolul le îmbărbătează: „Nu disperați, puteți oricând să o înlocuiți
cu casă”. Înlocuirea maionezei (din comerț) „cu casă” are un dezavantaj – pierde termenul de garanție:
„fără conservanți, luna de ou și oțet va dispărea”.
După un timp, puiul de om va putea consuma și el maioneză, totuși „este mai bine să introduceți treptat în grădină dieta, deoarece bebelușul
poate avea o intoleranță individuală la o anumită
componentă.” Făcând abstracție de dieta introdusă
„în grădină”, enunțul are logică, dar continuarea lui
ia, brusc, o întorsătură sinistră: „Dacă după câteva
trucuri de maioneză mama, bebelușul tău va fi bine,
atunci poți să îl introduci în siguranță în dieta zilnică.” Pare scenariul unui film de groază: mamacanibal care introduce bebelușul în dieta zilnică este
mai înspăimântătoare și mai rea decât cotoroanța
din „Hansel și Gretel”. Aferim, gugăl transleit!
Alt titlu din zona crepusculară gugăl: „Poate
marshmallow atunci când alăptează?” (https: //
htgetrid.com/ro/mozhno-li-zefir-pri-grudnomvskarmlivanii/ ). Să-l ajutăm pe gugăl (era să zic „pe
Gâgă”), traducând cuvântul pe care îl crede intraductibil: marshmallow, adică bezea. Atipică, ce-i
drept, făcută dintr-un fel de spumă de zahăr, dar
bezea. Iată ce rețete de bezele ni se oferă: „Pectina
poate fi de asemenea folosită ca fibră solubilă, în
marshmallow prezența sa este vizibilă datorită unei
ușoare sourness. Adăugarea de agar-agar, la rândul
său, face ca marshmallow destul de dens.” E ceva
neclar aici?! Poate ne lămurim dacă citim mai departe: „Proteine puțin biciuite se adaugă treptat la

cartofi piure, bătând masa.” Tot neclar?! Să nu intrăm în panică și să nu abandonăm încă încercarea
de a pricepe: „Pentru a forma o marshmallow, este
mai convenabil să o faceți cu o seringă de patiserie.
Răspândiți-vă pe o tavă. Într-o zi, când desertul este îngroșat și gata, puteți începe degustarea.” În
fine, după ce bezeaua cu proteine biciuite e preparată, aflăm și că: „Medicii au dreptul să mănânce
marshmallows în timpul alăptării, deoarece acest
produs dulce se încadrează în categoria deserturilor
ușoare [...]. Prin urmare, pentru a obține iubitorii de
greutate în plus de marshmallow nu amenință, cu
excepția cazului, bineînțeles, să respecte măsura.”
Acum e foarte clar: expresia traduttore, traditore își
găsește, în versiunile năucitoare ale traducătorului
virtual, confirmarea supremă.
Alt titlu cuceritor din lunga serie livrată nouă
cu infinită generozitate: „Este posibil să mănânci
banane cu diabet?” Google ne răspunde prompt și
doct la adresa https://htgetrid.com/ro/mozhno-liest-banany-pri-saxarnom-diabete/:
„Compoziția calitativă vă permite să utilizați o
banană în alimentația terapeutică, prezentată în încălcarea pancreasului, pancreatitei etc.”, „fructele au
un GI mare, așa că mâncați-le cu diabet trebuie să
fie atent.”, „Bananele pot fi consumate sub formă de
pudră, ardei sau aburi.”, „Diabetul cu o formă compensată independentă de insulină a bolii poate
mânca în siguranță bananele, dar nu le abuzează.”
Banane-pudră... treacă-meargă. Feliezi fin fructele,
deshidratezi feliile, apoi le pisezi sau le râșnești. Dar
cum pot fi „bananele cu diabet” consumate „sub
formă de ardei sau aburi” – iată un mister ce depășește hotarele sistemului nostru solar și potențialul
imaginarului individual sau colectiv! Este liniștitor,
totuși, să aflăm că diabetul mănâncă banane... fără
să le abuzeze.

În altă ordine de idei, dacă producătorii fac
imprudența de a lăsa reclamele în seama traducerilor marca gugăl, iată cam la ce se pot aștepta: „1
buc peşte piele târşâitură peşte scară perie Graters
elimina rapid bucătărie Gadgets [...] evitând solzi de
peşte de zbor peste tot.” Sau: „Gătit instrumente din
otel inoxidabil poliţist de legume varza Graters.” Sau:
„Silicon gatit salata din oţel inoxidabil mâner care
deservesc BBQ căpuşă gătit.” Nu insist. La adresa

https://www.joom.com/ro sunt sute de reclame în
aceeași limbă dubioasă.
Campion absolut la incoerență și prostie încă
din secolul al XIX-lea, Gagamiță Dandanache cel
senil, incult, ramolit, confuz, iese acum pe targă din
ring, înfrânt prin KO de traducătorul virtual. Discursurile lui dezlânate par coerente și inteligibile
prin comparație cu produsele furnizate de gugăl
transleit. Agamiță însuși pare inofensiv, aproape înduioșător de... uman. Deși „vechiul luptător de la
48” se reîncarnează periodic în spațiul (politic) real
cu bâlbâielile, confuziile, amneziile și cu viclenia lui
ticăloșită cu tot, buruienile lexicale de pe tarlaua lui
pot fi, cât de cât, plivite cu săpăliga ironiei.
Pe modernul, fascinantul, fantomaticul, nonumanul traducător gugăl, neaua nu-l ninge, ironia
nu-l atinge. E abstract, imun, invizibil, invincibil,
incorigibil. Nici avatarul cuirasatului Potiomkin înfrățit cu drone și bombardiere apusene nu l-ar putea clinti din spațiul virtual unde se lăfăie nestingherit și de unde ne lapidează cu pietre din corneluri, ne împroașcă imperturbabil cu traduceri besmetice, dăunătoare și sufletului, și minții! Posibil ca
și în domeniul tehnic gugăl să ne surprindă, traducând, de pildă, arbore cotit prin baobab cu serpentine. Iar în literatură – Doamne apără!, chiar nu
vreau să știu cum ar fi Sonetele lui Shakespeare în
varianta „programată” a traducătorului virtual.
Am o bănuială soră certitudinii: că acest avorton poliglot, gugăl transleit, nu discriminează. E imparțial. În pepiniera de mutanți lexico-semantici a
inteligenței lui artificiale nu se ascunde un bâzdâc
anume față de limba română. Cred că, indiferent în
ce limbă de pe planetă i s-ar cere să traducă un original, ar da dovadă de aceeași jalnic-ilară incompetență. Iar în fața unor dialecte sau a unor graiuri
garnisite cu arhaisme și regionalisme sau cu expresii populare, ar fi și mai neputincios. Nu e vina lui,
este a celor care l-au creat și s-au pripit să-i dea frâu
liber să bântuie pe internet ca un zombi chitit să
încâlcească limbile într-un nou Babilon. Cu diferența că, dacă în Babilonul biblic, încurcarea limbilor a fost lucrare divină în scopul smeririi celor
prea trufași, acum e lucrătură lumească zămislită
tocmai din trufia de a demonstra ce „jucării”
inteligente poate scorni omul. Rezultatul se vede în

cele de mai sus.
Nu mă plâng de faptul că, cel puțin formal,
oficial, a fost desființată cenzura (cea nefastă, politico-ideologică). Dar o cenzură impusă de bunulsimț ar fi imperios necesară. La granița dintre
lumea reală și cea virtuală este nevoie de niște străjeri înțelepți, onești, vigilenți (descinși dintr-o lume
ideală?), care să oprească traficul de prostie activă.

nici de mine
dar de mine nu mi-a păsat vreodată
nici măcar cînd în luam tensiunea și diabetul
să-ți dau raport
zilnic
lîngă neața
cînd nu mă dureau oasele
de la prea desele mele căzături în vodcă
aproape nu mai ies din ea
pentru că e amestecată
cu trecerea ta

DAN IANCU
CASA ÎNVĂLMĂȘITĂ CU NUMELE TĂU
zidurile cîndva albe
(cînd te cunoscuseră pe tine rîzînd)
cu desenele
în creion deocamdată
(pînă o să fac rost de bani ca să cumpăr culori)
aspiratorul lîngă perete
cutii de carton cu cărți și alte acte
fața de masă roșie pe jumătate de masă
(doar atît merit)
cu o droaie de firmituri pe ea
cada plină cu fire de păr
(oricum mi-a crescu ceva pleata în ăștia doi ani)
ceara lipită de zid de la ultimii moși de iarnă
miroase rău a tutun
chiuveta plină de farfurii albastre nespălate
și petale încovrigate de lalele pe gresia din sufragerie
cafeaua ca de obicei în dreapta mea
în sfîrșit prin mine zac
o grămadă de obiecte
printre care-mi fac drumuri
(ca și cum aș merge la munte)
și canapeaua cu o pernă deasupra găurii din pielea ei
verde
s-ar zice că nu-mi mai pasă de nimic

SÎNT UN BĂRBAT APROXIMATIV
care se scoală dimineața
cumva odată cu pisicile
și cafeaua
nu că ar fi dezonorant pentru unul ca mine săți aducă
o ceașcă de cafea
pe noptiera din stînga
să aștept geamătul tău de ora șase
„daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaan”
(e ca un început de eră aș spune dacă n-ar fi
prea pompos)
desfăcînd apartamentu-n drumuri și poduri
spun aproximativ pentru că-s prea multe ciori
care simfonizează

LALELELE
puse în vasul paralelipipedic de sticlă
semănau cu caracatița
care-aș fi vrut să fiu
intrînd prin toate căile în minunatul tău trup
tentaculele mele simțeau mirosurile și gusturile
deosebite-ale pragurilor
dantelăriile lor
și mai ales pulsul așteptărilor dizolvîndu-se-n
geamătul intrărilor
atît de multe

DANA GHEORGHIU
Banchetul
— Ei, oameni buni! se făcu auzită, amplificată
la maxim, vocea lui Tonny, DJ-ul. Îl adusese Boss şi
garantase pentru calităţile lui: inventivitatea şi, mai
ales, latura creativă, fără să exagereze prea mult.
Ştia că nu va fi cazul iar Tonny se va ambala, cu
oarece ambiţie, fiind vorba de Boss, care le susţinea
clubul, şi va da din el tot ce-i mai bun. Lucru
dovedit, de altfel. Până în clipa de faţă, convinsese.
— Vreţi s-o lăsăm mai moale?!
— Daaa!! răspunse prelung glasul reverberant
al sălii, într-o tonalitate sincronă, îndeajuns de
puternică încât să ajungă la toate urechile şi să se
bucure de-o aprobare unanimă.
— Puneţi o piesă aşa, ca pe vremea noastră!,
sugeră o voce de femeie, de la una din mesele de
lângă perete.
— Atunci, decise disc-jockeyul, trecându-şi
degetele printre firele-i de păr băţoase, înălţate
deasupra frunţii într-un soi de creastă blondie,
„aaa-tuunci“, repetă, „Un tango italiano…“
Susurase, insinuant, în microfon, titlul piesei,
descinzând de la „molto forte“ la „piano“, alunecos
şi expert, ca un veritabil profesionist. Fu răsplătit
pe loc, c-un ropot de aplauze.
— Un dolce tango, fredonă cineva, da, da.
Gloria nu dădu importanţă anunţului ci, lunginduse către platoul din faţa ei şi mijindu-şi ochii, alese
o felie de tort. „Deeeli-cioasă!“ aprecie, destinsă,

răscolind frişca de deasupra, zorită să ajungă la
miezul însiropat şi învelit în ciocolată. Înfipse
vârful linguriţei şi duse la gură o bucată de
prăjitură. Într-adevăr, nu se înşelase.
— Dansezi?
Se întrerupse din mestecat. Întoarse capul şi
zâmbi, spontan, în timp ce-şi ştergea, la repezeală,
buzele c-un şervet. Îl mototoli şi-l aruncă în coşul
din spatele scaunului.
Acceptă, cu o grabă pe care nici măcar nu se
sili s-o mascheze. Îşi propti, pentru o clipă, mâinile
de tăblia mesei şi, strângându-şi buzele, pentru a
înăbuşi icnetul de durere ce i l-ar fi putut smulge
săgetarea bine ştiută de mijloc, se ridică. Un
moment se balansă pe picioare, având gleznele deja
umflate de muşcătura pantofilor, ca, pe urmă, să
pornească surâzătoare, etalându-şi zâmbetul de zile
mari, singurul rămas cel de altădată.
Înainta, tot mai destinsă, unduindu-şi trupul,
cu acea siguranţă a femeilor care se ştiu frumoase.
Alexandra o surprinse din capătul mesei, felicitând-o, în sinea ei, cum întinsese spre Iuliu, c-un
gest aproape voluptuos, unul din braţe, când se află
în dreptul lui. Bărbatul îi înălţă mâna şi-o duse la
buze. Apoi o lăsă liberă, să cadă, iar Gloria îi întrerupse traseul, aşezând-o, uşoară, pe umăru-i stâng.
Acesta îi încercui talia, şi aşa, înlănţuiţi, făcură câţiva paşi, găsindu-şi loc pe ringul de dans.
Pe neaşteptate, muzica încetă. DJ-ul îşi aruncă
braţele deasupra capului, ca să le aşeze, cu lentoare,
pe pupitrul de sonorizare, de-o parte şi de alta a
laptopului. C-o expresie concentrată, urmărea silueta lui Zoli, strecurându-se printre mese şi înaintând către mijlocul sălii. Venea înspre el.
Decibelii, retezaţi dintr-odată, făcură loc unei
linişti ciudate, nepotrivite cu ora şi elanul dansatorilor. Tăcerea, asemănătoare aceleia dintr-un vid,
creă un moment de derută, de cădere fonică, senzaţie bizară care se cerea anulată. Un murmur de
proteste, devenite, în scurt timp, vociferări, solicitară reluarea dansului, întrerupt atât de brusc.
— Hello! Muzica, se-aude?! Dă-i drumu’, dom’le,
ce te-a apucat?!
Zoli ajunsese, însă, pe podiumul unde se afla
DJ-ul. Cu faţa spre sală şi genunchii uşor flexaţi,
bătu cu palmele aerul, semn c-ar fi dorit să le vorbească.

— No, ia staţi voi aşa şi vă hodiniţi, zise cu
acel ton de şagă, familiar apropiaţilor săi. V-am
„pus“ de-o surpriză, îi anunţă, apucând microfonul. Retrooo!! strigă, din toţi rărunchii.
— Încetează, că-mi spargi timpanele! protestă
cineva, iar Zoli râse scurt, clătinându-şi capul.
Apoi, începu să-şi agite braţele, mânând dansatorii în direcţia meselor. Când dorinţa i se îndeplini,
se aşeză alături de disc-jockey, care stinsese becurile candelabrului şi, imediat, din laptop ţâşni un
fasciol oblic de lumină. Abia atunci, urmărindu-i
direcţia, cei prezenţi observară ecranul desfăşurat
pe peretele opus. Un freamăt de nedumerire abia
iscat încetă brusc, îndată ce apărură primele
imagini.
— Ia te uită! se-auzi un glas şi o mână, întinsă
către ecran, aflată-n bătaia acelei unice fâşii de
lumină, atrase atenţia tuturor într-acolo, îndemnându-i să privească.
— Dar a-asta-i de… la… „Întâlnirea de zece
ani“, bâigui o altă voce, sancţionată de câteva sâsâieli, astfel încât nimeni nu mai scoase o vorbă.
Priveau, cu toţii. Miraţi. Consternaţi. Şi
înduioşaţi, aşa, deodată...
Încă se află în curtea şcolii, dar, deja, grupurile sunt pe cale să se destrame, îndreptându-se către
clădire, nu înainte ca Zoli să mai facă nişte fotografii.
Apoi, să filmeze.
Alexandra urmăreşte vânzoleala, se alătură
când de un grup, când de altul, după cum este chemată. Zoli tot n-a isprăvit cu pozatul, cu „imortalizatu’“, cum îi place să zică iar ea trebuie să fie prezentă, o cer ba unii, ba alţii, „Alexandra, vino aici,
să te am lângă mine, puişor!“. Evident, nui chip să refuze şi, la urma urmei, e destul de plăcut să vezi că te
bucuri de simpatie, chiar şi după zece ani, că poţi fi,
pentru puţină vreme, azi ca şi ieri... Purtat cu grijă
este adus un coş imens, cu garoafe roşii, arcuindu-se
graţioase pe lujerele fragile ale tulpinilor, cincizeci de
garoafe senzaţionale. E comanda Patriciei; de fapt, în
mare măsură, ea a fost cea care a organizat această
întâlnire, o prinde, îi plac asemenea lucruri, are bucuria firească de-a se ocupa de amănuntele cele mai
infime, astfel ca reuşita să fie deplină. „Îi zâna cea
bună a Comisiei de protocol“, glumeşte Valeriu, însă

are dreptate. Patricia protestează — „nu-i cazul!“, —
dar e flatată, i se citeşte pe faţă, după felul în care-şi
muşcă buzele. Dreptul ei.
O fetiţă din clasa a şasea îi anunţă să poftească
în „sala de festivităţi“. Grupurile se fragmentează şi,
într-o forfotă vioaie, se îndreaptă spre intrarea şcolii.
Pentru o fracţiune de secundă Alexandra fixează,
parcă într-o uitare de sine, rădăcina castanului din
marginea curţii, îşi revine imediat, surâde către
Alma, şi-i spune ceva, în timp ce perechile se caută, se
regăsesc, precipitându-se pe alee, să nu întârzie. Paşi
sprinţari, adolescentini.
Pavel şi Mariana, bunăoară. Vor urca treptele,
până la etajul întâi, asemenea tuturor. Scurt timp, se
vor opri la capătul coridorului, în faţa „clasicilor literaturii române“. Aceeaşi aşezare, ca în urmă c-un
deceniu, a tablourilor: Eminescu, Creangă, Caragiale,
în rame aurii, rânduiţi pe faţa mată a peretelui dintre
clasa lor şi Cancelarie.
— Uite, porumbeii, ca şi-ntr-a opta, tot împreună!
se va găsi careva să comenteze. Ea se va face sub
umărul lui mai mică, el o va-ncuraja c-un ghiont:
„Hai, viteazo, înainte!“
„Cuplul cel longeviv“. În fiecare promoţie găseşti
câte unul. În cazul de faţă sunt ei. Chiar dacă:
el nu mai scrie poezii;
ea nu mai merge la concerte.
Proiectanţi, amândoi. Au trei copii. Doi dintr-o
dată, o performanţă!
— Phii!
Din fundul clasei, fluieră Coco, nici că se putea
altcineva.
Mariana pare a se piti în bancă, roşie toată-n
obraji. Pavel râde. Se ridică-n picioare. Va zice cu glas
subţirel, penetrant:
— Are cineva ceva împotrivă?
(Totul e redat foarte exact. Cu o singură precizare. Furaţi de zel, am devansat. Faptele se vor derula
ceva mai târziu, peste o jumătate de oră sau o oră.
Până atunci pelicula alb-negru a lui Zoli se învârteşte,
dovedind că ochiul celui care a făcut filmările a fost
cât se poate de atent. Uimindu-i acum, căci uitaseră
cu desăvârşire de acea însoţire sincronă a paşilor
făcuţi de către colegul lor, furişându-se pe lângă ei, în
tăcere, cu aparatu-i de filmat.) ....
(* Fragment din romanul în pregătire Stil Diwal)

nu m-a-nvățat să fiu mare. n-am știut că oamenii
vin și pleacă. n-am știut că oamenii țipă la oameni.

MIRUNA CARP

ea nu mi-a arătat cum se folosește bancomatul. nu
mi-a zis ce tramvai să iau pînă-n piața unirii.
plușica n-a apucat să-mi spună ce-s alea despărțiri
prin mesaje. n-am învățat de la ea eșecul, nici
tristețea, nici singurătatea. plușica n-a mimat
vreodată oboseala, nu ne spunea că n-are timp să
mai ajungă la supermarket. ea nu m-a făcut să
plîng, nu m-a certat.
ea doar m-a ajutat să fiu copil. să rămîn copil. și de
aia o iubesc toți. că nu ne-a făcut oameni mari.
și plușica n-a îmbătrînit. a rămas fericită.

Poeme
***
știi de ce ducem poezia mai departe? pentru că
putem. de obicei scriem în palmă tot ce ne dă prin
cap, apoi copiem totu-n telefon. în fapt, mereu ne
stă pe limbă cîte-un gînd lung, extrem de lung, un
ghem de gînd infernal, cum e un cheag de sînge. șiabia dacă-l scuipăm bucăți. nu scoatem nimic din
noi. și-am fi putut, dacă n-am fi fost pui de leneși
țîfnoși, dacă nu ne-am fi scărpinat tolăniți într-o
jumate de pat jegos și plin de mîncare. măcar ni-i
bine. cu toată boala de plămîni, tot respirăm
poezie. și ne dăm întîlniri în poezie și scriem în
palme. și uităm de jumatea de pat care doarme-n
cameră. cînd nu mă gîndesc la nemurire, mă
gîndesc la mîncare. în permanență. da-i bine.
numa' noi dormim cu mîncarea-n brațe. și măntreba frate-miu-alaltăieri ce-s pufarinele.
păi ce-s pufarinele?
păi pufarinele, pufarinele e copilăria mea.

***
observi întîmplător că ți-au trecut bubele de pe
față. te ridici cu mare lene din fotoliu, căutînd telecomanda. arunci toate pungile goale de popcorn
cu-aromă de cașcaval și refuzi a mai privi și-o secundă la televizorul blocat pe canalul de soap
operas. devenise insuportabil. în coșul de gunoi
azvîrli șervețelele de unică folosință pline cu muci,
dorind parcă o schimbare, după ce-ai bocit zile la
rînd în bîrlogul ăsta fără de dumnezei. în treacăt,
dai cu ochii peste manuscrisul prostiei tale de roman numit „arc-en-ciel”, că suna bine-n franțuzește acum două-trei săptămîni, însă numai tu știi
cît de prost l-ai scris. și-l va prinde mucegaiul amatoricește vorbind.
...

îți prinzi aripile de căptușeala sacoului bleumarin
pe care-abia l-ai călcat, adoptînd ținuta office, după zile bune de smiorcăit în pijamalele alea rose
bonbon cu rîndunele. refaci coafura, apoi ascunzi
undeva în adîncul tău cearcănele ce inundă moaca
***
umflată, spălăcită. tocurile stiletto n-au putut pleca
doctorița plușica nu m-a învățat cum să supra- fără tine - sau tu fără ele. nu știu. poate asta fac
viețuiesc în afara minții mele. nu mi-a spus ce-s femeile: cad și se ridică. mereu se ridică. mereu cad
banii. nu m-a învățat ce-i aia viață de student, cînd și aproape mereu se ridică.
mănînci pufarine lîngă un morman de cărți prinse
cu elastic.

WERNER GÖBL
Der hoffnungsvolle Traum
Ich bin vor knapp einer Stunde aufgestanden. So
richtig wach bin ich noch immer nicht. Verstehen sie
mich nicht falsch! Ich ringe mit den Wörtern um genauer auszudrücken was wirklich passiert ist. Sicher
ist es nichts Außergewöhnliches, dass man nachts,
während wir schlaffen, träumen. Und es ist auch normal, dass man das Geträumte für wahr hält. Zumindest für eine Weile. Nun war es kein Albtraum. Im Gegenteil! Ohne es ein bisschen zu übertreiben, es war der
schönste Traum, den ein Mensch träumen kann. Gerade deswegen versuche ich ihn nieder zuschreiben.
Also!
Ich war nicht Gott in diesem Traum. Ich habe nur
diese Rolle gespielt. Genauer: ich musste diese Rolle
spielen. Ich hatte zwar übermenschliche Fähigkeiten,
aber, wie sie selbst sehen werden, waren sie sehr beschränkt. Unten anderen, ich konnte keine Wunder
vollbringen. Selbst nicht! Umso mehr war, alles was
um mich herum geschah, ein Wunder. Der erste Ort,
wo ich auftauchte, war mir unbekannt. In einem
Traum fragt man sich nicht: Wo bin ich jetzt und was
mache ich hier? Da läuft alles von selbst. Wie sie
merken, ich versuche zu rekonstruieren und zu verstehen was sich da abgespielt hat. Es musste ein beliebter Urlaubsort gewesen sein. Ohne es genau zu wissen, nehme ich an, dass es eine Insel war. Aber das
spielt keine wesentliche Rolle. Die Leute, die an mir
vorbeigingen, sprachen verschiedene Sprachen und

ich konnte sie alle verstehen. Und nicht nur das, ich
konnte sie auch sprechen. Es dauerte nicht lange bis
ich mich beobachtet fühlte. Auffallend war, bestimmt,
meine Kleidung. Ich war von oben bis unten weiß.
Sogar die Schuhe, wenn man das so nennen kann,
was ich an den Füssen trug, waren weiß. Auch jetzt,
oder erst jetzt, im Wachzustand, kann ich diese Bekleidung nicht zeitlich zuordnen. Ich behaupte, auch
wenn das Verwirrungen zeugt, dass sie zeitlos war.
Der erste Mensch, der mich ansprach, war ein Japaner. Zumindest hat er japanisch gesprochen.
-Darfich ein Bild von dir machen?
-Gerne!
Es dauerte nicht lange bis er mir das Bild auf
seinem Smartphone zeigte. Man konnte darauf sehen
alles was hinter mir stand nur ich fehlte. Dementsprechend auch sein Kommentar dazu.
-Also du bist es!
-Wer?
-Derjenige der zeit ein paar Monate in der Welt
herumgeistert und mit den Leuten spricht. Man kann
dich nicht fotografieren, nicht filmen und auch nicht
deine Stimme aufnehmen. Zeitungen berichten über
dich. Im Fernsehen gibt es Talkshows. Es wird viel gerätselt und verschiedene Meinungen vertreten. Geheimdienste können dich nicht aufspüren. Seitdem du hier
bist weht ein neuer Wind aufder Erde.
In seiner Stimme war Freude und Staunen
gleichzeitig. Auf seine berechtigte Frage musste ich
nicht lange warten.
-Wer bist du?
-Ich bin Gott!
-Gott?
-Ja! Aber nicht der Gott an den ihr glaubt. Religionen sind Menschenwerks. Mein Werk ist das
Leben. Und ihr seid nahe dran es zu zerstören. Und
das wäre Schade. Oder?
Plötzlich war ich an einem anderen Ort. Um
mich herum wurde geschossen. Sicher war ich ein
Störfaktor für die Beteiligten. Es kam soweit, dass alle
Schüsse aufmich gerichtet waren. Vergebens! Ich war
unverletzlich. Es folgte eine Stille die sogar mich erschrak. Männer, in verschiedene Uniformen, verließen, zuerst sehr vorsichtig, ihr Versteck. Die Menge
umkreiste mich. Keiner traute sich mich etwas zu
fragen. Ich nahm ein paar Gespräche wahr. Aufeiner

Seite wurde ein gebrochenes Englisch gesprochen.
Aufder andere Seite auch Englisch aber mit amerikanischem Akzent.
-Was macht ihr hier? , fragte ich sehr autoritär.
Meine Frage blieb unbeantwortet. Ich warfmeinen Blick aufeinen Jungen.
-Was machst du hier?
-Ich bin Soldat. Ich bekomme Befehle und die
muss ich ausführen. , antwortete er sehr beängstigt.
-Und ist das in Ordnung?
Ein leises <Nein!> kam aus ihm heraus. Dann
fiel mein Blick aufeinen älteren Mann.
-Und was machst du hier?
-Ich werde dafür bezahlt.
-Und einen anderen Job hast du nicht gefunden?
-Nein!
-Was machst du mit dem Geld?
-Ich habe eine Frau und zwei Kinder.
-Und wenn du stirbst, wer sorgt für sie?
Auch diese Frage blieb unbeantwortet.
-Was machst du hier? , fragte ich einen anderen.
-Ich kämpfe für den Frieden. , sagte er sehr überzeugend.
-Frieden gibt es nur ohne Krieg!
Und schon wieder war ich an einem anderen
Ort. Das konnte ich nicht beeinflussen. Da sind mir,
zuerst, zwei Sachen aufgefallen. Eine friedliche Demo,
einerseits, und Security Leute, anderseits. Auf den Plakaten von Demonstranten konnte ich lesen: <Keine
Panzer mehr!>, <Nie wieder Krieg!>, <Frieden für
alle Menschen!> und Ähnliches. Mein Erscheinen
hatte, für den ersten Augenblick, für Verwirrungen
gesorgt. Danach wurde die Menge immer lauter: Frieden! Frieden! Frieden! Ich näherte mich dem Security
Gürtel. Scheinbar war es der Chefvon denen, der mir
entgegen kam. Er streckte die Hand aus und sagte
<Stopp!>.
-Was wünschen Sie? , fragte er noch dazu.
-Ich möchte mit dem Chef dieses Betriebes
sprechen.
-Wen darfich anmelden?
-Den großen Unbekannte!
-Entschuldigung! Hier geht es um Leben und Tod.
Wir haben keine Zeit für Scherze.
-Ich scherze nicht. Für mich ist die Lage auch sehr
ernst. Melden sie den Friedensstifter!

Er drehte sich um und sprach in ein Funkgerät.
Nach den Gesten habe ich verstanden, dass er Schwierigkeiten hat um die Situation genau zu schildern.
Nach ein paar Minuten kam er zu mir.
-Folgen Sie mir, bitte! , sagte er sehr höflich und
einladend.
Wir gingen an mehreren Büros vorbei bis er in
einem Nebengang vor einer Tür stehen blieb. Er
klopfte und ging herein. Kurz danach erschien vor
mir ein älterer Mann mit grauen Haaren. Sein Gesichtsausdruck war alles andere als freundlich. Er bat
mich Platz zu nehmen. Kaum setzte ich mich, schon
hat er losgelegt.
-Sie haben mein Leben zerstört!
Mit dieser Einleitung kam er mir gerade zu
Recht. Hier ging es nicht mehr um ein gutes Geschäft
in die Wege zu leiten sondern um etwas ganz
anderes.
-Nehmen wir an, das stimmt. Und wie viele haben Sie zerstört?
-Gar keins.
-Dieser Schwachsinn glauben Sie selbst nicht.
-Die Sicherheit dieses Landes ist in Gefahr.
-In diesem Land herrscht seit mehr als 70 Jahre
der Frieden.
-Aber die Terroristen werden immer mehr, schrie
er mich an.
-Und an welcher Mutterbrust sind die groß
geworden?, erwiderte ich mit dem gleichen Ton. Nun
setzte auch er sich. Er griffsein Kopfmit den Händen
und murmelte vor sich hin.
-Es ist alles verloren.
-Es ist gar nichts verloren!, versuchte ich das
Gespräch in eine andere Richtung zu lenken.
-Seitdem die Demos angefangen haben, kündigen immer mehr Leute ihre Stelle. Die Produktion ist
ins stocken geraten. Ich kann nicht mehr rechtzeitig
liefern.
-Wunderbar!, kam aus mir heraus.
Irgendwie ist er nachdenklich geworden.
-Was soll ich nun tun?
Auch wenn er diese Frage nicht mir stellte, habe ich sie ihm beantwortet.
-Schließe den Laden und mache ein Museum
daraus. <Das Museum der Schande> Du kannst dir
gar nicht vorstellen wie viele Menschen dir dafür

dankbar sein werden.
Und schon wieder war ich an einem anderen
Ort. Diesmal in einer anspruchslosen Parkanlage. Ich
saß da auf einer handgemachten Holzbank. Neben
mir eine sehr junge Frau. Ich schätze ihr Alter
zwischen 20 und 25. Mein Erscheinen hat sie nicht
erschreckt. Im Gegenteil! Ihr Gesicht war voll mit
Tränen die sie mit den Händen wegwischte. Ich
wartete, dass sie etwas sagt.
-Hilfmir, bitte!
-Was bedrückt dich so sehr? , fragte ich sie
vorsichtig.
-Ich habe schon zwei Brüder im Krieg verloren.
Mein Mann ist gestern verwundet nachhause gekommen. Er wird wieder gesund. Ich wünsche mir so
sehr Kinder zu haben aber ich habe Angst für ihre
Zukunft.
-Dieses Elend wird bald ein Ende haben.
Und dann bin ich aufgewacht.
**
So schön und gut das auch klingt, es war nur ein Traum!

RUXANDRA NICULESCU
#Sprachdiskriminierung
»Herr, ...wache über die Tür meiner Lippen!«
(Psalm 141,3)
Es gibt hierzulande nur Rassisten - me too „nach Wort kommt Tat“
und wie Äsop schon damals wusste
die Zunge ist an allem schuld.
Brutale Vergewaltigung durch das Maskulinum
heimtückisch auch im Pronomen versteckt
nicht nur hat Mann mehr Rechte als Frau
Orgasmus bleibt mächtiger als Demokratie.
In unsichtbaren Ketten versklavt dürfen Adjektive
nie ohne das Hauptwort spazieren
solange auch das Verbum
sich demütig beugt
gibt es keine Willkommenskultur.
Wir könnten doch den Turm von Babel wieder bauen
unter jedem Ziegelstein das Wort
einer anderen Sprache
lebendig einmauern
oder damit Gott nicht nochmals zornig wird
statt Worte Emojis benutzen.
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