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3.

LIVIU ANTONESEI
Primele șapte povești filosofice cretane din A.D. 2013*

1.
Curge timpul ca sînii unei femei care adună anii
la umbra smochinilor pleșuvi și a chiparoșilor,
totul curge, cum observa înțeleptul, totul se naște
ca să plece într-o vreme dinaintea începutului –
numai inima mea cea proastă, în loc să scadă, sporește
pe măsură ce timpul se-ngrașă –
înfulecă totul în ea și se dilată ca burta chitului
care l-a înghițit nesătul pe Iona.
Doar că eu sînt Iona, prinț captival inimii mele lacome.
Și frumos mai înnoptează, Doamne, pe insula
Nestatornicului taur!
2.
E înțelept peste poate să iei decizii radicale
pe care în veci și de-a pururi nu le vei respecta.
E temerar să proclami despărțiri imposibile
precum lăsatul de iarba dracului –
se petrece seară de seară, e un șir nesfîrșit
de victorii în eterna luptă cu viciile.
Și dacă nu poți cîștiga decît peste noapte
această aprigă bătălie cu fumul,
cum naiba ai putea răzbi în lupta
contra inimii tale?
Și murmură frumos valurile
lovind țărmul micii tale împărății
de piatră – și la kilometri depărtare,
imensa piatră ruptă de aici
strălucește solitar sub lăncile lui Hellyos.
Și așa, din senin, dinții ei se întrupează
într-un zîmbet suav, într-un rînjet feroce…

Întîlnești un prieten de acasă, de parcă acolo ar fi casa!
Mergeți pe terasa tavernei de la capătul portului –
catargele se leagănă la mal, catargele se leagănă
aprig în zare – numai vasul roșu și negru stă neclintit,
înfipt în apă ca într-o rocă incasabilă.
Cafe latte sugar free, vocile noastre se pierd
În murmurul altor voci ori sînt purtate de briză
Spre largul mării mele…
Nuținmintenimic, doaro imaginevenitădinSeptentrion
plutește liber prin aburii retinei care întîlnesc
aburii retsinei de aseară. O imagine, o imagine veșnic
reiterată și un gust care nicicînd n-o să dispară.

4.
În față, departe în față, satul care se cațără pe munte…
Satul în care ar putea călători ea, pe străzile șerpuitoare
de piatră, prin inflorescența multicoloră – o imagine
caresefixează,carerevineobsedantdinengramamemoriei.
De departe, se aud valurile lovind ritmic în țărmuri
neclintite. Totul e ritm știu asta din cea mai îndepărtată
copilărie.
Nuaiciamînvățatritmul, ciînvăilerecidelamiazănoapte.
Valurile mi-l aduc numai pregnant în memorie.
La ritmul nostru mă gîndesc, căprioară din pădurile
Nordului, la ritmul nostru străvechi de care nimic
nu ne poate desparte…

5.
Cao zvîrlugădeaici, colorată, cureflexeargintiișisubțire,
îmi izbucnești din memorie, te lăfăi în mine ca o nimfă
a apelor, îmi mîngîi retina cu o dureroasă răcoare –
dar o lupoaică ești cînd îmi înfuleci inima marcată
cu un ilustru semn din leagănul Ciprului…
deși încă nesătulă, te lingi alene, în largi rotocoale,
pe botul de sînge.
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6.
„Cîntă zeiță…”. Sau mai bine taci!
Nu mînia mă bîntuie, aceea s-a retras ca un calcan
pe fundul opac al mării – furia e topită ca picătura
de cositor pe asfalt, în soarele amiezii, nervii
s-au ascuns în adîncurile cărnii, departe, sub pielea
arsă de nenumăratele dimineți risipite
în lumina orbitoare de calcar…
Doar amintirea, doar nostalgia pulsînd
în glorioase metastaze de purpură.
Despre ce nu se poate cînta trebuie
să se tacă pentru vecie!

7.
Duminica, elegantul vapor roșu si negru, cu tigvele
lucind pe catarge, nu trece la linia orizontului –
nu trece laoreleunsprezece,nurevinelacincidupă-amiază
din satul nebunaticei Sissi…
Duminica e tot o zi, dar e altfel.
Din bazilică, cîntările se aud pînă departe,
pe cheiurile portului, pe bulevardul comercial,
pe strîmtele străduțe de piatră. Tehnica e pusă
cu pioșenie în serviciul noului zeu. Zeii cei vechi
se ascund în adîncurile de piatră,
în apele calde ale mării noastre –
și, din cînd în cînd, ies la lumină printre
trunchiurile contorsionate ale măslinilor,
printre lauri, tufișuri de dafin și aloe.
Zei pe măsura noastră, am mai spus-o.
Ne luptam cu ei, ne mințeam după puterile
fiecăruia, ne furam femeile sau, dimpotrivă,
bărbații…
Ariadna deșiră un fir în labirint –
Simt, da, simt că mă întorc acasă!

Prima pagină a epistolei lui Pavel către Titus

22 – 25 August 2013, Hersonissos

Epimenides - cretanul

*Alte șapte povești filosofice cretane (în numărul viitor)
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ALEXANDRU CISTELECAN
PĂGÂNE ȘI CREȘTINE
(Zorica Lațcu Teodosia)

Deși nu erau misogini (nici n-ar fi putut ca buni creștini și militanți de iluminare și mîntuire), gândiriștii n-au
avut prea multe adepte și ucenice (și nici nu se pot
compara cu simboliștii și sămănătoriștii la puterea de
racolare în rîndurile ”sexului frumos”; poate unde colaboratoarele lor trebuiau de-sexualizate și chiar de-senzualizate în prealabil). Poetesele nu lipsesc, totuși, din
paginile revistei (Crainic e generos cu toate încercările
de vers creștin), dar puține dau probă de abnegație și
vocație. Dintre toate, cea mai dăruită (în toate sensurile
– și cu talent și cu devotament) e Zorica Lațcu, devenită, din 1948, sora Teodosia. ”Poeta cu obrazul palid și
ochii în transă” s-a născut la 17 martie 1917, la Mezötur (Ungaria), dar după război familia se stabilește în
Brașov unde tatăl, avocatul Ion Lațcu, își continuă cariera. La Brașov își face studiile primare (1924-1928) și
cele liceale (la ”Principesa Elena”, între 1928-1936), după care urmează filologia clasică la Cluj (o face în paralel și pe cea modernă). După cedare, se întoarce în Brașov, dar e rechemată ca preparator și cercetător la Institutul de lingvistică al lui Pușcariu. Revine din refugiul
sibian, odată cu Universitatea, la Cluj și aici o și cunoaște Valeriu Anania, în casa Eugeniei Mureșan (iubita ”oficială” a lui Blaga, în succesiunea Domniței Gherghinescu-Vania, căreia, zice Anania, soția protopopului se străduia serios să-i ia locul și se lăuda că i l-a și
luat). În cenaclul Eugeniei citea și Zorica ”versuri al căror livresc se deconspira numai prin prezumția, știută
de toți, că autoarea era predestinată solitudinii caste”. În

conversații Zorica ”se rostea cu mari dificultăți” (avea o
infirmitate, n.n.) ”dar de îndată ce începea să spună versuri graiul ei se limpezea ca prin miracol și silabele
curgeau dulce, ca o incantație.” În 1948 se călugărește
(pe cît zice cam toată lumea pe internet, sub influența
lui Arsenie Boca, părintele ei spiritual) și se stabilește la
Mănăstirea Vladimirești, de lîngă Tecuci. Mănăstirea e
însă mereu amenințată de autorități și maica Teodosia
merge de două ori la patriarhul Iustinian pentru a-l determina să apere lăcașul. Cu slabe rezultate, căci în
1955 călugărițele sunt arestate iar maica Teodosia e interogată la Galați. Bolnavă (de fapt, infirmă), e transferată la Văcărești (în 1956) și eliberată, pe caz de boală,
în august același an (cu domiciliu forțat la Gurguiești,
Brăila). Trece și prin închisorile de la Miercurea Ciuc și
Constanța, iar în 1957 e amnistiată. Rămîne însă tot la
Gurguiești, pînă în 1970, cînd revine în Brașov. E perioada în care profesorul Teodor Bodogae o cooptează
în grupul de traducători ai lui Origene și Grigore din
Nyssa. În 1990 se întoarce la Vladimirești, dar pentru
puțină vreme, căci în august moare.
Zorica n-a fost ”creștină” de la bun început, căci
primul ei volum – Insula albă (Editura Dacia Traiană,
Sibiu, 1944) – e unul de rafinamente neo-clasiciste destul de păgîne. Ba chiar și cu ceva note de senzualitate livrescă, observate (deși nu privilegiate) de unul dintre
puținii ei comentatori, Traian Blajovici, care o laudă
mai degrabă pentru ”latura morală a fondului și calitatea formei”, socotind că, deși ”sensualitatea nu-i cu totul
exclusă”, ea e, totuși, doar ”incidentală”. Și Crainic o
laudă pe această ”copilă din Ardeal” cam pentru aceleași calități, găsind la ea ”două lucruri izbitoare”: ”maturitatea versului la o vîrstă atît de fragedă” (dar nu era
chiar așa fragedă la vîrstă în 1944, cînd apare cartea) și
”maniera neoclasică a tehnicei și sentimentelor”. Deși e
o simplă notiță, Crainic remarcă identificarea poetei cu
spațiul și spiritul helenic: poeta, zice el, ”trăiește în Ardeal și scrie din Elada”. (Chiar așa face). Nu știu însă
dacă ”sentimentele” ei pot fi socotite ”primare”, cum le
vede Crainic, și nici dacă ”expresia lor” poate trece
drept ”directă și robustă,” fiind ele lucrătură de atelier și
rafinament. E un lirism de decantări livrești, mai degrabă unul de identificare decît unul de măști, deși Zoricași asumă identități și împrumută voci (ori se ascunde
după ele). Pe alocuri (în Epitafuri antice) bat chiar
adieri kavafiene (dar nu dinspre Kavafis, desigur, ci

ALTER N AN ŢE

7

datorită re-scrierii premeditate în epigramatica antică),
mai ales că atmosfera elenistă e reînviată întotdeauna
pe stratul unei situații, cu grăunte epic: ”Moira nu-mi
dete să cad vitejește la porțile Schee;/ Nici la palatul lui
Priam, lovit de săgețile-achee./ Marele Hector căzut-a,
jertfit de divinul Achile./ Morți sunt feciorii lui Priam și
moarte-a lui Priam copile./ Moira nu-mi dete să cad
vitejește la porțile Schee./ Prins și legat, fui tîrît deAgamemnon la tabăra-achee” etc. ( Captivul). În totul, e
o reconstrucție de univers scoasă din lecturi, dar
”personalizată” printr-o empatie care atinge gradul de
topire. Zorica nu-i o excursionistă în antichitatea
greacă și nici o turistă de cărturărie; ea e o grecoaică
autentică de pe vremuri și de acolo relatează amintiri
concrete: ”Mi-aduc aminte, Daphnis; cînd înfloreau
lumine,/ Pe țărmul alb, departe pe mare, pe coline,/ Eu
mă trezeam în cîntec de imnuri vechi și sfinte;/ Suflam
pe trupul neted argintul din veșminte,/ Mergeam cu
pasul sprinten prin soare la fîntînă./ Săltau și sînii tineri
și amfora în mînă./ Dormeam în ierburi coapte sub
soarele amiezii,/ Uimiți priveau la mine căprițele și
iezii” etc. ( Mi-aduc aminte). E o lume stilizată,
arcadiană de bună seamă, dar resuscitarea ei se face cu
o eficientă infuzie de senzualitate (care nu-i chiar așa
de incidentală cum zicea Blajovici, mai sfios el din fire
decît imaginația poetei): ”Locul e plin de mireasma
sfioasei aduceri aminte./ Fete se uită-n fîntînă de-și
strîng cingătorile-n ținte./ Poartă cununi de viorele în
părul cu luciu de rază./ Flacără-n ochii lor umezi –
dorința iubirii e trează./ Cînd se coboară la mal, să se
scalde fecioarele-n mare,/ Apa se trage-n adîncuri și
valul tresare./ Spuma, ușoară dantelă, le mîngîie-n
treacăt piciorul” etc. ( Insula albă). Fetele aduse în scena
hexametrică sunt cam amețite de senzualitate (dar una
strict castă și candidă), toate trăiesc vertijul
Zburătorului și, firește, îndeosebi cîntăreața, pe care
Apollo o scoate cu totul din fire: ”Nu știu ce zeu mă
atinse, în noapte, cu suflul fierbinte./ Știu că din clipa
aceea tot haosul îmi urlă în minte./ Vîntul îmi scutură
ruja – bogată și dulce risipă./ Anii senini mi s-au dus,
mi s-au dus: ca un vis de o clipă/…/ Cine e cel ce mămbată cu caldă mireasmă de floare./ Cine îmi arde
obrajii cu blîndă mătase de soare?” etc. ( Zeul). Chiar și
descripțiile strict peisagiste au o conduită senzualistă
(ba chiar prea apăsată), căci senzualitatea, la Zorica, e
constitutivă descripției: ”A-nflorit amurgul ca o rană;/
8

Apele-n adînc au sîngerat,/ Bat cu zvon de harfă
tyreniană/ Valuri grele, țărmu-nsingurat.// Vine
noaptea sîngele să-l spele,/ Ca să lege rana-n neguri
moi,/ Să presară pulbere de stele,/ Să oprească sîngele
șiroi.// Ca să nu se-aprindă-n depărtare/ Rana zilei roșii
– pînă-n zori,/ Mîna blondă toarnă peste zare/ Vinul
greu și negru din ulcior” etc. ( Noapte). Paradisiacele
idilice sunt desenate toate cu tușe senzuale, căci la
Zorica detaliul se senzualizează spontan:”Ierburi subțiri
ca mătasea-nfloresc pe coline cu soare./ Caprele albe
strivesc romanițe și mușchi sub picioare./ Iezii cu botul
lor umed adulmecă ugere pline./ Tremură-n aerul
moale un zbor străveziu de albine” etc. ( Îmbrățișare).
Ce-i drept, și senzualitatea se estetizează la fel de
spontan (estetizarea ei e primul pas spre ulterioara
hieratizare și spiritualizare; e de remarcat însă că Zorica
nu cade în prețiozități, deși caută soluții imaginative cît
mai suave și mai inocente): ”În părul tău, cînd te-ai
întors la mine,/ Plutea mireasma mîinilor străine./ Pe
buza ta mai stăruiau, ușoare,/ Arome dulci de trandafiri
în floare,/ În ochii tăi orbiți de strălucire,/ Plutea icoana
altui trup subțire./ Pe fruntea ta era săpată-n cute/
Plăcerea vie-a nopților trecute./ Eu aș fi vrut să am
mireasma rară/ A unui cîmp cu flori de primăvară,/ Salung din părul tău, plin de lumine,/ Mirosul tare-al
mîinilor străine/ Pe buze-aș vrea să am un gust de
rodii” etc. (Întoarcere). Baia de elenism, cu
rafinamentele ei de senzualități infuze, se încheie însă
printr-o convertire creștină și Domnul îi schimbă
misiunea dată inițial de Apollo: ” Domnul mi-a zis: Să
pătrunzi adîncimi nepătrunse, copilă./ Rostul tău slab
să răsune ca versul străveziu de Sybilă./ Ție ți-am dat să
deschizi ale veacului porți ruginite,/ Ție ți-am dat să
cunoști ale cerului căi strălucite./ Eu te-am ales dintre
toate să-mi fii iubitoare mireasă/…/ Domnul acestea le
zise, cînd lira mi-o puse în mînă./ Nu mă atingeți,
fecioare. Mă arde văpaia păgînă!” ( Văpaia; dar de ce
”păgînă”?! o fi vreo nostalgie inconștientă). După
popasul în Insula albă, Zorica trece la lirismul de
iluminare și fervoare, cu o componentă atît de
învăpăiată a fervenței încît capătă adesea intensități
senzuale. Iluminările Zoricăi au, de fapt, ceva din
dinamica celor ale Sfintei Tereza din viziunea lui
Bernini. (Părintele Cornel Toma, care face postfața
ediției de poezii, trece peste ”aventura păgînă” a Zoricăi
și chiar mută volumul de la locul lui, deschizînd ediția
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direct cu Poemele iubirii, al treilea și ultimul antum; nu
se făcea, zic eu, nici una, nici alta; Insula albă nu e nici
de păcat, nici de rușine și servea tocmai bine de
preludiu la mistica adorației). Dintre gîndiriștii de
prestigiu Zorica e mai aproape de poetica mai
alegorizantă a lui Voiculescu și de maniera lui de a da
contur cît mai pregnant iluminărilor interioare. Fondul
de alegorii e scos și de ea, firește, din nomenclatorul
celor biblice, reluate și reinterpretate ori doar adaptate.
Astfel, în Osana luminii (apărută în 1948, la Editura
Episcopiei Ortodoxe a Clujului, episcopul Nicolae
Colan fiind un admirator al poeziei Zoricăi), ca la unii
profeți, și la Maica Teodosia metafora inspirației
traduce metaforele materializate ale duhului (aici,
vinul, mustul) iar poemul e o decantare de suferințe
cristoformizate: ”Îmi strîng durerea-n inimă, ca-n
teasc,/ Din ea, mustind, poemele se nasc;/ Și fierbe
mustu-n clocot rubiniu,/ În buți cu cerc de fier de-abia-l
mai țiu.// S-a limpezit apoi în căni de lut/ Și locul de
mireasmă l-a umplut./ Ulcelele-nflorite îl cuprind/ În
smalțul lor… și mîinile se-ntind// Să ia din rodul
viței…/…// Atunci din rănile lui Dumnezeu/ Va curge
sînge sfînt în vinul meu./ E clipa jertfei. Voi cei
luminați,/ Voi cei desăvîrșiți, luați, mîncați.// Cei
țintuiți pe cruci și trași pe roți,/ Cu sete, beți dintru
acesta toți” ( Vinul). Poemul are, deci, misiune și vocație
mîntuitoare, putere transfiguratoare, nu e doar imnică
(în general însă asta va fi). E, cum ar veni, de tăria
sacramentelor. Firește că poeta nu va putea ține
exigențe atît de absolute și se va reculege și ea într-o
simfonie de fervoare, cu accent pe lirismul marianic și
cristologic. Imnurile au avînt și adorația are ritm, cel
puțin pe structura de beatificare a acatistului:”Bucurăte, leagăn alb de iasomie,/ Către care-n roiuri fluturii
coboară,/ Bucură-te, raza stelei din vecie,/ Șipot care
curge lin cu apă vie,/ Bucură-te, Maică pururea
Fecioară,/ Dulcea mea Marie” etc. (Filă de acatist). Face
și Maica Teodosia, ca toți gândiriștii, prelucrări de
scene biblice și iconografie (de la o vreme cu metodă),
dar nu face exces de autohtonizare a peripețiilor divine
și n-o îmbracă pe Maica Sfîntă în iie și pe sfinți în
cojoace (cum făceau Pillat și Crainic). Unele alegorii ale
transfigurării trag însă, vrînd-nevrînd, spre decorul
autohtonizant: ”Căsuța mea din scînduri s-a aprins./
Ardea în noapte. Focul a cuprins/ Și tindă și odăi și
coperiș./ Voiam să plec din casă pe furiș,/ C-o legătură-n

mînă. N-am putut,/ În văl de flăcări albe m-am
zbătut/…/ Cu trupul plin de răni și greu de har,/ M-am
pomenit urcînd pe scări cerești,/ Spre miezul dragostei
dumnezeiești./ Știam acum că focul a fost pus/ În casa
mea, de mîna lui Isus” ( Focul). Cînd nu imnifică, Maica
Teodosia transpune iluminări într-o poetică de substrat
alegoric: ”Crescut-au ghiocei în fulgi de nea?.../ Atît de
albă-i primăvara mea!// Mi-e sufletul de patimi
necuprins/ Și cerul floare peste el a nins;// Aleasă floare
de mătăsuri moi/ A nins în noapte peste pomii goi// Și
i-a-nvelit în borangic ușor./ A prins o boare, caldă ca
un dor,// S-adie rar miresmele din Rai” etc. ( Primăvara
mea). Elanul cristoformizant al poetei, autentic, se
traduce într-un fel de febră martirică (o jertfă totală, o
ardere de tot ca dovadă a iubirii): ”Pentru Tine,
Doamne, numai pentru Tine,/ Vreau să-mi frîngă, albe,
oasele sub roți,/ Vreau să-mi curgă, rumen, sîngele din
vine,/ Trupul meu cel fraged să mi-l rupă toți./ Învelităn haina marilor dureri,/ Suflet plin de taina lumilor
divine,/ Să pășesc pe calea grelelor tăceri,/ Către tine,
Doamne, numai către Tine” ( Dragoste). E un fel de
înflăcărare martirică de primi creștini, dar ferită, pe cît
posibil (chiar de tot nu-i posibil) de retorisme
sacrificiale. Poemele iubirii din 1949 (apărute la Editura
revistei ”Ramuri” din Craiova) sunt ceva mai
premeditat tematice și rulează același concept sacrificial
de iubire-dăruire-jertfă: ”Am pregătit culcușul în iatac,/
Pe rug arzînd cu flăcări mătăsoase,/ Și-n toată graba
mîinilor sfioase,/ Mă voi găti, Iubite, ca să-Ți plac.//…//
În albe valuri de miresme-not,/ Că iată-n întuneric senfiripă/ Pe rug, o mare ardere de tot” ( Iatacul). Linia
asta mai tereziană a extazelor e întreruptă însă frecvent
de un fel de lirism dogmatic, de un lirism de cateheză și
de strană (cam cum va deveni, de la o vreme, cel al lui
Ioan Alexandru): ”Ce-i dragostea? E sfînta legătură/ Ce
leagă cu un nod nedezlegat/ Pe Făcător de umila
făptură” etc. ( Ce-i dragostea?). Meșteră deja exersată a
versului (lucrează acum în sonete), Maica Teodosia
versifică dogme (spre bucuria postfeței părintelui
Cornel Toma, care evidențiază conformitatea
dogmatică a poeziei și face din ea un fel de tratat,
regretînd doar ”absența unei axiologii sau metodologii
din cadrul esteticii creștine.” Dar de ce și la ce ne-ar
trebui? Poezia creștină nu poate răbda aceeași estetică
pe care o îndură toată poezia?! Și ea trebuie să fie întîi
poezie și abia apoi creștină; dacă nu e de primul fel nu e
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nici de al doilea) și alte propoziții de credință, în genul:
”Iubirea crugul vremii nu-l socoate./ Ea curge de la
Duhul, nesfîrșită” etc. ( Înviere). E primejdia catehetică
ce-i pîndește pe mai toți poeții creștini, măcar că Maica
Teodosia își începe Poemele iubirii cu o ars poetica
promițătoare nu de lecții de religie, ci de epifanii ale
tăcerii pline de prezența divină: ”Cuvintele, pe care nu
le-am spus,/ Sunt tot atîtea trepte ce pogoară,/ Cu
sufletul tot mai adînc m-am dus,/ Pe treptele tăcerii, ca
pe-o scară.// Ca-ntr-un cuprins de peșteră boltit,/ M-am
coborît în lumea nerostirii,/ Și-n cutele de piatră i-am
gătit,/Acolo-n fund, un ascunziș Iubirii.//…// De-acolo,
din limanul necuprins,/ Din lumea fără mal a
nerostirii,/ Pe treptele tăcerii s-au prelins/ Din ascunziș,
luminile iubirii” ( Tăcere). Ca și poetica euharistică
promisă în celălalt volum, nici această poetică a
invelațiilor divine nu va putea fi însă ținută. Intuițiile
”programatice” o duc pe Maica Teodosia dincolo de
puterile ei poetice.
Ediția alcătuită de p. Toma valorifică
toate caietele (patru) rămase de la Maica Teodosia, selectînd, zice îngrijitorul, ”cu multă rigoare poeziile reprezentative atît din punct de vedere tematic, dar și sub
aspect tehnic și stilistic”. Nu știu dacă primul criteriu na funcționat ca o cenzură, dar să sperăm că e așa cum
se spune (cel de-al doilea mai scapătă, din păcate: ”Inima se zbate/ Ca codrul de vînt/…// Gîndul ca cocorul”
etc. - Autumnală). Liniile de fond ale atitudinii se continuă (se vede că sunt, cum ar veni, structurale, organice) și Maica Teodosia beatifică și-n aceste caiete suferința ca mod de participare cristică: ”O!, tu, măiastră
suferință,/ Cu dor cuprinzi/ Întreaga mea ființă./ În ea
aprinzi/ Lumini de cunoștință;/ Mă-nveți întreg/ Adîncul omenesc” etc. ( Măiastră Suferință).Stilistic vorbind,
fie e vorba de o delăsare, fie de o simplificare
intenționată, de o umilință premeditată a versului. Și
tematica are acum un program mai strict, unul
iconografic, în cadrul căruia Maica Teodosia trece de la
icoană la icoană (cam cum trecea Xenia Iordachi Hagiu
de la un hram la altul), investind descriptivismul în
rugăciune: ”Flori minunate cresc pe lîngă casă,/ Sunt
lotuși mari de aur și iacinți,/ Iasminul alb cu floarea de
mătasă,/ Și tufe mari de negri terebinți.//…//
Arhanghelul zorit în zbor se lasă,/ Și cade în genunchi
ca la un semn./ Căci Maica mătură cu mîna lină/
Fărîme de icoane idolești/ Care-au căzut rănite de
10

lumină/ Sub focul ochilor dumnezeiești” etc.
( Strălucind Tu în Egipt). (Se vede și din flora
iconografiată că nu autohtonizează)Exercițiile de
spiritualizare rămîn și ele în maniera alegorizantă de
dinainte (”Mi-e sufletul stol alb de păsărele,/ Fugind de
toamnă și de ceața rece;/ S-a înălțat pe cer și stă să
plece,/ Departe de ale trupului zăbrele” etc. – Toamnă),
nefiind lucruri de schimbat. De n-ar fi chenarul creștin
în care sunt prinse, cîteva poeme ar putea trece drept
romanțe curat laice (cam anacronice, firește): ”Garoafa
roșie pe care/ La bal, aseară, o purtai,/ Ți-am oferit-o,
mîndră floare,/ S-o prinzi în părul tău bălai./ Ți-am zis
atunci cu duioșie:/ ”Îți dăruiesc iubirea mea/ Că-n
floarea asta sîngerie,/ Mi-e prinsă toată inima” etc.
(Garoafa roșie). Emoționante (dar numai ca gest, nu ca
artă) sunt rugăciunile Pentru neamul meu. Și cam
ciudate le-aș cataloga pe cele cîteva poeme dacofore sau
dacomane (se vede că nici Maica Teodosia nu i-a putut
ierta pe romani că nu i-au lăsat pe daci să ne fie
strămoși exclusivi; psihanalitic vorbind - ca psihanaliză
a istoriei - e interesantă această lirică de neam latin în
care ”romanul, hainul” e încă tot dușmanul propiilor săi
urmași. Cum avem mulți poeți dacofili și romanofobi,
ar fi de făcut un temeinic studiu de gen).
Cercetînd manuscrisul intitulat Ție,
Doamne, îți voi cînta, păstrat la Mănăstirea Sîmbăta,
Cristina Gabriela Nemeș scoate de acolo cîteva impresii
lăsate de unii și de alții despre versurile Maicii
Teodosia. Între ei, și Onisifor Ghibu, care zice de poetă
(în '58) că e înzestrată nu doar cu ”talent poetic”, ci și
”cu inspirație de proroc, cu duh de apostol și cu
devotament de evanghelist” (poate de muceniță ar fi
fost mai adecvat). N-o fi chiar așa, dar cîte ceva din
toate e adevărat.
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MĂRUL OPRIT

DUMITRU CHIOARU
FIRICELUL DE SÎNGE
ACELEAŞI ÎNTREBĂRI

Aceleaşi întrebări fără răspuns
chinuitoare spre seară:
mai locuieşti în mine poezie?
cu unghiile tocite ale minţii
scormonesc prin toate ungherele
şi găsesc doar gol –
zumzăie în capul meu cuvinte
ca trîntorii într-un stup părăsit
încerc să le potrivesc după sunet
după culoare
le miros înţepîndu-mă
le gust înecîndu-mă
ca pe resturi de la un ospăţ cu zeii
- morţi şi ei? necredincios le ating
am fost poet? mai sînt?
nescrise foile îngălbenesc pe masă
cerneala a împietrit în călimară
iar eu sînt numai numele la care
dau tăcut din cap –
Rimbaud, oare totu-i pierdut
cînd din vioară rămîne doar lemnul?

În camera plină cu cărţi nimic nu se mişcă în jur
doar mîna mea luînd
cîte o carte din raft
ca şi cum aş culege un măr –
într-un colţ al tavanului
tainic îşi întinde pînza
un negru paianjen
– nu sînt singur aici –
paienjenul îmi împînzeşte privirea
sau poate eu sînt paianjenul
care-şi ţese lumea din litere?
un Robinson naufragiat
pe o insulă de hîrtie
unde totul s-a scris –
mîna mi se retrage speriată
de veşnicia cărţilor necitite
ca un blestem al mărului oprit
în gîtul lui Adam.

ALBATROSUL DE HÎRTIE

Voi pleca şi vor rămîne cărţile în raft
albatroşi cu aripi de hîrtie
potrivindu-mi mîinile încrucişate
i-am prins ca marinarii pe punte uneori
din joacă cu plictisul şi curiozitatea
de a-i vedea captivii corabiei mele bete
i-am îndrăgit pe prinţii văzduhului
împiedecat în aripi de hîrtie
m-au dus pe mări oceane continente
pe unde fiecare a rătăcit în zbor
- aripi avea şi patul prea leneşei zăbave voi pleca şi eu ipocrit muritor
pe unde nici o carte nu scrie ce va fi
şi dintr-un naufragiu comun oricărui om
aş vrea un albatros să zboare mai departe
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FIRICELUL DE SÎNGE
Dimineaţă tîrzie de iarnă –
încerc să-mi pun ordine în gînduri
strîngînd ibricul de cafea
în mîna tremurătoare
şi printre ele alunecă
o lacrimă rotundă
ca oglinda mamei
spartă întoarsă
între hainele ei din scrin
apoi alta ovală ceţoasă
ca un cap cărunt
în care mă recunosc în vreme
ce mă bărbieresc
cu mîinile tremurătoare
– ale mele?
ale tatălui pierdut în ceaţă? –
încerc să-mi pun ordine în gînduri
sorbind cafeaua amară
fierbinte ca lacrimile
unindu-se-n barbă
într-o mare lacrimă în care
mi se opreşte rece
lama aparatului de bărbierit
sclipind înroşită
de firicelul de sînge.

îl şterg uşor cu şervetul
ca şi cum eu însumi aş face
o baie rituală rememorîndu-mi
fiecare celulă înmuiată în sînge
pînă noaptea trupului îmi pare
cerul înstelat –
scutur şervetul de praf tresărind
în faţa scheletului întipărit
adînc în pînza lui.

UN ALBUM DE ANATOMIE
Un album de anatomie
a corpului uman
stă deschis pe măsuţă alături
de o vază cu flori imortele
şi cana de cafea acoperită
c-un şervet alb de pînză
– picătură de dezgust faţă de lumea
ca parodie a artei! –
peste imaginile organelor de carne
s-a aşternut praful
(sau cenuşă ?)
12

Daniel Maclise - Faun și zânele
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MIRCEA A. DIACONU
CIORAN ŞI NEPUTINŢA DE A FI ALTCEVA
DECÎT ROMÂN
A discuta despre Cioran înseamnă a cîntări, într-un
fel sau altul, şi episodul tinereţii sale legionare. Fireşte,
lucrurile pot fi explicate în multe feluri şi fiecare interpretare va fi avînd miezul ei de adevăr. În fond, avem
fapta (care ar trebui descrisă minuţios, prezentată în regim descriptiv şi de inventar, documentaristic atît cît se
poate), după care urmează şirurile de interpretări, dintre care n-ar trebui s-o excludem pe-a lui.
Propriile-i cuvinte despre această secvenţă biografică – invocate adesea şi pe care nu le reluăm aici – n-ar
trebui citite decît cu titlu de ipoteză. Adevărul lui Cioran
despre sine?! El nu face decît să-şi construiască (reconstruiască) o identitate aflată în permanentă criză. Mi se pare
relevantă pentru modernitatea pe care Cioran o ilustrează din
plin tocmai această precaritate a sinelui, finalizată, ca la
Pessoa, într-o multiplicare de euri. Cum nu se recunoaşte
într-un miez puternic, Cioran visează la unul pentru ca,
ulterior, să se mulţumească cu explorarea negativităţii,
cu absenţa eurilor, cu ocuparea marginilor. Şi printre motivele nerevenirii în România, printre multe altele, aş avea în
vedere chiar această teamă de întîlnirea cu un sine străin, care i-ar putea perturba fragilul echilibru cîştigat, parcă niciodată definitiv, din locuirea anonimatului.
În tot cazul, e de bănuit că, în funcţie de destinatarul
scrisorilor, interviurilor, notelor etc., propriile-i cuvinte despre tinereţea-i furtunoasă spun de facto altceva, chiar dacă,
în principiu, sensul afirmaţiilor este acelaşi, exprimînd regretul

pentru o tinereţe furtunoasă, nebunească, aiuritoare. Spun
altceva pentru că, în funcţie de context, sînt mărtu-risiri
justificative şi anihilante. Într-un fel sau altul, Cioran
trebuie (ştie că trebuie) să-şi nege trecutul. Dacă-l reneagă cu adevărat, asta e deja o altă întrebare, pentru care
n-aş folosi deloc răspunsuri gîndite de-a gata. În tot cazul, spunînd că regretă, Cioran nu face decît să-şi citească tinereţea ca pe un text (păstrează în memorie frînturi) pe care îl traduce în alt text. Aşadar, o interpretare
care vizează, dincolo de nevoia înţelegerii în sine (nici
nu ştim dacă reale sau nu), reacţia unui destinatar. La
drept vorbind, mai poate fi Cioran sincer cînd lumea în
care trăieşte are cu totul şi cu totul alte valori? Cîtă laşitate (sau oportunism şi conformism) va fi fiind acum în
curajosul din tinereţe?! Se ştia oare urmărit de poliţia
secretă franceză? În tot cazul, şi dacă ar fi în totul sincer,
adică onest cu sine, deci dacă s-ar situa dincolo de intenţia
de a comunica o imagine despre sine, Cioran priveşte
spre propriul trecut ca pe o pînză de cinematograf: se
vede într-un film şi încearcă să se recunoască. Străinul
care poartă (parţial) numele lui trebuie înţeles. Greu de
crezut că el poate fi mai „obiectiv” decît cineva neimplicat.
Cît despre un adevăr absolut exterior, dificultăţile, nu
mai mari, sînt de altă natură. A înţelege mecanismele subtile care au generat adeziunea lui Cioran la dreapta naţionalistă înseamnă nu numai a înţelege epoca, ci şi a cunoaşte
personajul în vibraţiile sale intime. Deseori, o ştim prea
bine, traiecte existenţiale sînt generate de fapte absolut
nesemnificative, uitate în zona plutonică a fiinţei.
Avem, în tot cazul, interpretările, care se suprapun, se
completează, se nuanţează, chiar contrazicîndu-se. Voi
propune, finalmente, una în plus (sugerată, probabil nu
foarte vag în cartea mea despre Cioran), care nu are pretenţia de a le nega pe celelalte, ci poate orgoliul de a le
însuma depăşindu-le. Oricum, miza acestui articol nu
este această ipoteză în sine (repet, identificabilă, printre
rînduri, şi în Cui i-e frică de Cioran?), ci dezbaterea unei
alte idei, vehiculate în ultimii ani în spaţiul cultural francez.
Am regăsit-o formulată şi într-un text aparţinînd Mariei
Dolle, publicat în „Tribuna” (an X, nr. 207, 16-30 aprilie
2011) în traducerea Letiţiei Ilea. O ştiu prea bine, firesc
ar fi să invoc aici numele sonore care creează curentul
de opinie pe care l-am sugerat. Rămîne în sarcina altor
intervenţii...
Pe scurt, despre ce este vorba? Să cităm cîteva fragmente
referitoare la convertirea lui Cioran: „Tot ceea ce scrie
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Cioran în franceză posedă o dimensiune reflexivă şi, prin
propria sa mărturisire, schimbarea de limbă introduce
o fisură brutală şi definitivă în viaţa sa de scriitor”(s.n.).
Mai tîrziu: „Renunţarea la limba română permite fără
îndoială expierea şi extirparea din sine însuşi a rădăcinilor
unei limbi care permisese în acelaşi timp cu «entuziasmul»
şi «furoarea» ceea ce numeşte el «divagaţiile»”.
Concluziile ultimei fraze? „ [...] această răsturnare nu este
posibilă decît fiindcă Cioran îşi schimbă limba: renunţarea
la idiomul în care au fost exprimate opiniile antisemite
constituie singurul mod de a le pune la distanţă şi de a
se despărţi de ele”. Aşadar, nebunia tinereţii s-ar datora
faptului că Cioran scrie în limba română, o limbă, se înţelege, ne-reflexivă (eventual expresivă şi, astfel, impulsivă);
odată cu pătrunderea în spaţiul cultural şi lingvistic francez, Cioran abandonează limba tinereţii, prin urmare şi
una din cauzele care au generat nebunia tinereţii, iar
discursul său (şi el) se iluminează prin accesul la reflexivitate. Sper că nu am deturnat nimic, prin condensare,
din sensul explicit al ideii pe care exegeza mai nouă franceză o construieşte pe această temă. Mai mult, Cioran
îşi sacrifică limba, dar o face pentru a se salva pe sine, şi
nu atît ca autor, care urmează să folosească o limbă ce-i
poate asigura celebritatea, cît, se subînţelege, ca fiinţă.
Şi, deşi se ştie că Cioran face afirmaţii nu o dată contradictorii, consecinţa unei identităţi pulverizate, se citează cuvintele spuse lui Gabriel Liiceanu: „Am rupt dintrodată cu totul: cu limba mea, cu trecutul, cu tot”. Cu toată tăietura fermă a unui astfel de răspuns, rămîne întrebarea dacă o astfel de ruptură e cu adevărat posibilă. Aş
face aici mai degrabă o lectură suspicioasă. Nu cumva
tocmai imposibilitatea de a o rupe definitiv şi absolut
generează fermitatea unei astfel de afirmaţii? În plus, cu
toată decizia de a o rupe cu tot trecutul, nu cumva tocmai partea aceasta, abisală, a fiinţei revine obsesiv, stringent, şi tocmai de aici nevoia de a afirma ruptura din
dorinţa de a o şi realiza?! Dacă ar fi rupt într-adevăr cu
trecutul, atunci trecutul nici nu l-ar mai fi interesat pe
Cioran. Mai mult, cred că, lucru pe care îl voi demonstra întrucîtva, deşi la un alt nivel, pe un alt plan, Cioran
reia la Paris ceva din obsesiile şi comportamentul tinereţii, în aşa fel încît diferenţele nu sînt nici pe de parte
atît de mari pe cît lasă să se creadă anumite interpretări
şi poate a lui Cioran însuşi. Şi dacă vorbeam de euri
multiple, asemenea celora ale lui Pessoa, nu aveam în
vedere cele două posibile ipostaze – înainte de Franţa şi
14

după România –, ci multiplele schimbări de atitudine,
comportament, identitate nu numai de la o zi la alta, ci
de la frază la alta. Euri diferite chiar în interiorul aceluiaşi paragraf din Caiete.
Dar să revenim. Ce e surprinzător în ipoteza cu care mă
confrunt, în fond, este, înainte de toate, simplitatea ei.
Sigur, poate fi un mod de a tăia odată pentru totdeauna
nodul gordian. Dar Cioran e prea complicat pentru a
putea fi redus la o atît de elementară, în sensul de simplă, interpretare. Fără îndoială, limba e un sigiliu care dă
formă fiinţei. Totuşi, dincolo de frumuseţea teoriei, nu
e limba singurul factor determinant; altfel, toţi scriitorii
limbii române ar fi, temperamental, asemenea lui Cioran
în tinereţe. Or, Cioran, o ştim, e mai degrabă o excepţie.
(Cum o excepţie este, dar în alt fel, Celan, care continuă
să scrie în limba celor care i-au ucis părinţii). Pentru a
fi clar de la început, voi spune, deci, că mi se pare o soluţie – aceasta, să dăm vina pentru fervorile tinereţii lui
Cioran pe limba pe care o folosea atunci–comodă, superioară, ignorantă. Care are ca scop, pe de o parte, salvarea lui Cioran, pe de altă parte, demonstrarea superiorităţii (prin reacţia pe care o generează) a limbii franceze,
limba spiritului, a raţiunii.
Dincolo de orice altceva, mi se pare că în mijlocul
ipotezei se află o contradicţie de fond. Cum să explici
fanatismul tinereţii prin limba unui popor pe care Cioran
îl consideră inapt să facă istorie? Altfel spus, pentru toţi
ceilalţi, amorfi, nevitali, limba a fost timp de secole anihilantă şi numai pentru Cioran este explozivă şi temperamentală?! În fond, să revenim la Cioran. „Furia disperată” din tinereţe – dar sintagma e din caietele pariziene şi se referă la prezent – nu poate fi înţeleasă decît
privindu-l pe acel Cioran din anii parizieni. Se numeşte
pe sine dubios, suspect şi nesigur, ar avea în el ceva slav
şi maghiar, nu latin (deci nimic raţionalist), se identifică cu evreii rătăcitori, e răvăşit de melancolie, neputincios, fuge din faţa istoriei. Altfel, refuză totul: o căsătorie,
un loc de muncă, o înscriere în societate. Pare să nu-şi
asume nici un fel de responsabilitate centrală. Totul,
asumat ca revers. Explorează doar negativitatea şi-şi
transformă neputinţele, bolile, eşecurile, laşităţile, viciile în
şansă. Ciudat cum se recunoaşte în mama sa şi în
neamul său. Să reiau doar cîteva citate din cartea mea,
preluate nu din scrisori (deşi se găsesc şi acolo afirmaţii
elocvente), ci din Caiete. Aşadar: „prea mulţi străbuni
umili şi cinstiţi îmi inhibă ambiţiile şi-mi stingheresc
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mişcările. Sînt prea slab ca să mă scutur de o atît de grea
moştenire” (Humanitas, III, 54; citez din traducerea
românească a Caietelor, precizînd volumul şi pagina).
Altundeva: „Toate aceste popoare fericite, ghiftuite: francezi,
englezi... O, eu nu sînt de aici, am în spate veacuri de
nefericire” (I, 49). Aş mai cita o singură afirmaţie:
„Orice om vrea să fie altul decît este” (I, 82). Şi încă una
pentru a privi din alt unghi dorinţa de a rupe cu trecutul. Iată: „Cînd mă gîndesc ce frenezie trăiam în tinereţe din cauza neamului meu! Ce nebunie, Doamne!
Trebuie să te rupi de origini, sau cel puţin să le uiţi. Eu
am tendinţa să mă agăţ de ele – probabil din masochism,
din gust pentru robie, pentru «lanţuri», pentru umilinţă”
(III, 62). Suficiente date, poate, pentru a construi alt
portret şi alte cauze.
Aşadar, pun nebunia din tinereţe nu doar pe seama
unei nevoi de a-şi salva neamul prin flagelare, ci mai
ales pe seama unei autoflagelări. E la mijloc nu numai
sentimentul singulariţii superioare, ci şi o ură de sine –
care-l apropie de evreii Europei Centrale – cauzată de
propriile limite pe care vrea să le depăşească. Cîteva
dintre autoportretele de mai tîrziu, din anii parizieni,
ni-l arată pe Cioran chiar în postura României a cărei
schimbare la faţa în tinereţe o dorea. Cioran – gust
pentru robie, pentru lanţuri, pentru umilinţă, cine ar fi
crezut?! De fapt, ura faţă de propriile limite, în care vede limitele neamului său, translează flagelarea dinspre
sine spre propriul neam. E un mod de a ataca miezul
propriei fiinţe. Oricum, Cioran vrea să fie altul. Cum
ştim, eşuează. Aşa încît, nu-i rămîne decît să iubească
limitele – ale sale şi ale propriului neam. În unul din
citatele de mai sus se simte bucuria că aparţine unui
neam care-i pune în spate veacuri de nefericire. Îi admiră pe anonimii rămaşi în România care s-au ratat, regretă că nu este cioban în munţi, în fine, nu-şi mai neagă golul, ci îl cultivă. Aşa încît, dacă se petrece o schimbare în epoca pariziană ea nu ţine deloc de depăşirea
fervorii din tinereţe în favoarea unei raţiuni luminoase.
Pe de altă parte, nici fervoarea din tinereţe nu mai e
ceea ce părea să fie, la fel cum înţelepciunea dată de
limba franceză nu-i de fapt decît un mod de a accepta şi
de a exploata ceea ce în tinereţe blama: neputinţa de a
face istorie, trăirea la margine, umilinţa şi anonimatul.
Aici mi se pare că e vorba chiar de fiinţă, şi nu de
conjuncturi. Prin urmare, nu numai că schimbarea
limbii nu generează saltul în raţiuni (şi renegarea propriei

propriei tinereţi), dar ea atrage după sine o identificare
la vedere cu neamul din care a plecat şi pe care în
tinereţe îl dorea altfel, pentru că Cioran se dorea pe sine
altfel. Acum, în Franţa, face apologia eşecului şi a
increatului. Să cităm, de asemenea, din Caiete, două
secvenţe care-şi răspund una alteia. Pe de o parte: „De
ce sînt un ratat? Fiindcă am aspirat la fericire, la o
fericire supraomenească, şi fiindcă, neputînd s-ajung la
ea, m-am înfundat în contrariul ei, într-o tristeţe subumană, animală, mai rău, într-o tristeţe de insectă. Am
dorit fericirea gustată în apropierea zeilor şi n-am
obţinut decît această apatie de termită” (II, 330). Pe de
alta: „Trebuia poate să rămînem la stadiul de larve, să
ne abţinem să evoluăm, să rămînem liberi şi
neterminaţi, să ne statornicim în ratare şi să ne istovim
la nesfîrşit într-un extaz embrionar” (III, 23).
Iată de ce nu cred nici că se produce o ruptură între
epoca franceză şi cea românească a lui Cioran, decît în
sensul unei schimbări de atitudine, căci ceea ce iniţial
ura ajunge finalmente să iubească – e felul lui de a se
salva pe sine, soluţia lui de a supravieţui –, nici că,
odată cu renunţarea la limba română în favoarea limbii
franceze, Cioran ar abandona nebunia tinereţii sărind
brusc în corabia raţiunii.
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EMIL CIORAN
pictură de Mircea S. Bozan
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– în bărbatul acela era o femeie
care s-a căsătorit cu o femeie și a născut foarte repede
câteva fetițe
pentru a-și pierde urma.
la sfârșitul veacurilor
nu vor mai fi nici bărbați nici femei
oamenii-și pot aminti ceva
ce n-a existat niciodată în timp

ION MIRCEA

și care poartă numele Tu.
piatra a fost odată lumină
și lumina a fost odată lumină
dar piatra dar piatra
dar lumina dar lumina.

Terra ballerina
Am găsit o
oglindă
din ea venea un tren.
mi-am scos capul pe fereastră
părul meu se întinde până dincolo de ultimul vagon
ca un otgon ca un magnet străveziu târăște după el
întunericul tunelului
eu nu m-am născut pentru a fi văzut.
între laptele vizibil al mamei și laptele invizibil al tatălui
e o zi și o noapte și noaptea e fără sfârșit.
Dumnezeu n-a făcut
omul în afara omului
până astăzi bărbatul e în femeie
și femeia-n bărbat.
ca un pendul care ne traversează
cum ar purta un animal invizibil
în lesă pe străzi
cineva plimbă prin noi
androginul în lanțuri.
lătratul lui roșu
se-aude când se vede.
la sfârșitul veacurilor
bărbatul va fi femeie și femeia
bărbat.
16

avidă mulțimea
privește-nspre ultimul vagon
și ca un pește fusiform
cu zeci de capete de om ieșindu-i din trup
trenul trece prin mine pe lângă mine.
bărbatul este aici
femeia nu este niciodată cu totul aici
ea întrece-n
viteză viteza:
instantanee de-a pururi ca frumusețea.
femeia e fascinată
de spatele bărbatului
cum el aleargă în timp
interiorul lui
ca un copil care și-a scăpat în praf ochelarii
rămâne în urmă.
apa care coboară scările
a văzut cândva un om
coborând scările.
vai lui vai nouă
femeia e dimineață și eshaton al bărbatului
or cine-l compătimește pe orb
că e și miop?
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el aleargă spre aleasa lui
transfigurându-se
o clădire sorbită în cer
în vid

decât în propria casă
și dacă ar fi după ea
bucuroasă și-ar lepăda
cheia pe geam.

își pierde
mai întâi vestibulul
coridoarele și incintele
obiectele intră unele-ntr-altele
explodând
aerul din recipiente
explodează și el
solidar cu făina de diamant a materiei
clădirea e mototolită
e smochinită ca fața matusalemului
înainte de-a cădea în Soare
înainte
de-a nu mai fi decât un piper
și un punct.

și iat-o cum rămâne cu mâna în aer
când își vede bărbatul venind
ca o mulțime vidă
aproapele
e alcoolul departelui
un ciorchide de strugure o femeie
alcătuită numai din sâni.
într-o
tulpină de porumb cu mai mulți știuleți
e pusă sub lacăt în cer
vigoarea bărbaților:
abia câte un grăunte o dată
pe an
în tot Occidentul.

femeia la rândul ei
intră-n bărbat
„îmi place mai mult acest vestmânt
decât dacă aș fi mireasa unui rege”

ca un lanț atârnând pe pământ
după un dirijabil
bărbatul își urmează femeia.

o fetiță-nchisă-n tatăl ei
izbește cu pumnișorii pânza de sac
a ființei celuilalt
dar nu pentru a
dar nu pentru a i se deschide
dar nu pentru a
dar nu pentru a ieși la lumină

el e în visul femeii
și totdeodată în pat
lângă ea
pentru că el e poligam și ubicuu.

ea își delimitează dinlăuntru fieful dinlăuntrului
și se dezmărginește mărginindu-se cu bărbatul.
femeia nu are umbră
pentru că este inteligentă.
la auzul acestor cuvinte
oul nepământesc din piața orașului
se întoarce pe partea cealaltă
oftând.
o femeie se simte-n
bărbatul ei mai acasă

„într-o familie
(foșnea cineva)
sunt trei persoane:
bărbatul
femeia și perechea”.
vă vorbesc cu două guri
zice bărbatul
vă privesc cu patru ochi
vă mângâi și vă îmbrățișez cu o tufă de brațe
zice femeia
sunt singur zice perechea
sunt mort și bolnav.
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femeie pune masa
se aude din zid
și ea pune masa
ca și cum s-ar privi în oglindă
ca și cum ar așterne un pat
cu trei așternuturi.

bucură-te femeie
bucură-te bărbate
bucură-te pereche
lumina-în-care-nu-mai-ești-singur
bărbatul e în umbră
deși nu e nimeni în jur nici un corp
care să-l umbrească.
în sfârșit
părăsește umbra și poate fi văzut.

perechea mănâncă și bea
perechea plânge și-ngheață
aleea de pietriș răsună sub pașii perechii
ea îi sare lui de gât
cu mănușile ei de dantelă până la cot
el o vede încă de departe îi face semn cu mâna
privind la o fotografie de grup
de fapt privim în mormânt.

privit din profil are trei chipuri
unul peste altul ca un palimpsest
primul e al lui
al doilea e al tatălui femeii
și al treilea e chipul străluminat
al primului bărbat al femeii.

femeile
sunt orbitor de frumoase
de când a murit ultima fetiță de pe pământ.
numai coatele și genunchii lor știu
cât a durat tracțiunea
câte zile și nopți au târât sus pe munte mireasma
pentru ca de acolo să o arunce-n prăpastia florii
care a zămislit-o.
în ciuda aparențelor
bărbatul e numai concav.
deodată femeia din el
e chiar lângă el
goală și cu părul despletit
până la parter
o străbate acolo printre covoarele strânse
oglinzi și tablouri întoarse cu fața la perete.
se pierde în parcul adânc
strigat pe numele mic
de o ceață verde cilindrică.
nenorociții
iar au uitat
pianul pe terasă
se va umple cu
beznă cu
grindină și broscuțe.
18

dacă atingerea e o apă stătătoare
mângâierea e o apă curgătoare
inima ta e o țară bogată în ape
de șes și de munte
are ieșire la fluviu la mare
inima ta e o țară cu un singur locuitor
iubito
inima ta e o patrie
sunt patriot.
iubitule
mi-ai spus cândva că soarele
e întunericul lui Dumnezeu
dar soarele vai nu e
cel mai din urmă și cel mai adânc întuneric
iată eu sunt odaia cu ferestre în locul ușilor
vino și locuiește-mă
ia-mi forma dându-mi forma ta și orbind
luminează întunecându-mă.
vizitele s-au înmulțit. dreapta
trecedrumuldecâteorivedeluminilestângiiaprinzându-se.
cândstângaîntr-untârziuarămas însărcinatăiarsângeleei
s-a făcut străveziu până sus în inimă
toată lumea de acum a știut că dreapta e tatăl. oglinda
furnirului negru al pianului nu minte:
omul din fața clapelor are trei mâini.
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Sonetul XVIII

WILLIAM SHAKESPEARE
(1564 -1616)

Sonete (17, 18, 27, 101, 110)

Că ești o zi a verii îți pot spune?
Dar tu ești mai frumos mai liniștit:
Vînt crud, în mai, dragi muguri îi răpune
Iar timpul verii trece prea zorit.
Ochiul din cer e cînd prea arzător,
Cînd, și mai des, lucirea se umbrește,
Se ofilește ce-i încîntător
Prin voia sorții, cum se nimerește.
Dar n-o să scadă veșnica ta vară
Și nu-și va pierde farmecul nicicînd,
Nu s-o făli nici moartea c-o doboară:
E scrisă-n rînduri ce te scot din rînd.
Cît ochii văd și oameni vor mai fi,
În versurile-acestea vei trăi.

Traducere în limba română de Horia Gârbea

Sonetul XVII
Va crede cineva prin vreme-un vers
Ce-l scriu despre-nsușirile-ți divine?
Chiar de-i mormînt în care ți s-a șters
Pe jumătate tot ce-aveai în tine?
Dar ochii tăi superbi, chiar de-aș putea
Să îi descriu, sau însușiri cerești,
Urmașii-or zice: „bardul ne mințea,
Pe chip de muritor nu le găsești”.
Hîrtia s-o decolora prin ani
Disprețuită – moș senil și trist Virtutea ta: vers șchiop și de doi bani,
Ieșită din delirul de artist.
Dar un copil dac-ai avea, mereu
Ai dăinui: în el și-n versul meu.

Sonetul XXVII
În grabă, obosit mă-ndrept spre pat,
Sălaș de mădulare ostenite,
Dar mintea la plimbare a plecat
Cît muncile din trup îmi sînt oprite.
Și gîndurile, de-unde-or fi, în stol,
Merg, pelerini stăruitori, spre tine,
Îmi țin deschise pleoapele în gol
De am, ca orbii, beznă pe retine.
Doar ochiul sufletului meu ivește
Umbra ta, iar pe noaptea-ntunecoasă
Bijuteria ei, ce strălucește,
Din rea o face blîndă și frumoasă.
Așa că ziua corp și noaptea gînd
Ne fac să nu ne odihnim nicînd.
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Sonetul CI
Muză hoinară, ce canon să-ți dau
Cînd negi că-i adevăr întru splendoare?
Frumos și adevăr alături stau
În dragoste. Acceptă, prin urmare.
Răspunde, Muză, nu-i așa că spui:
„Vrei să vopsești un adevăr? E-n van:
Nu pensula va da culoarea lui,
Iar binelui mai binele-i dușman”.
„Ce e frumos nu trebuie slăvit”?,
De-aceea taci? Dar ce-i frumos e-n tine,
Mai trainic decît dac-ar fi zidit.
În veac va fi slăvit cum se cuvine.
Te-nvăț cum să-mplinești menirea ta:
Ce e frumos, păstrează, nu schimba.

Sonetul CX

SONETE - EDIȚIA PRINCEPS - Pagina de titlu

Vai, adevăru-i c-am vagabondat
Și-am îmbrăcat veșmînt de arlechin,
Ce mi-a fost drag prea ieftin am schimbat:
Noua iubire în străvechi declin.
Așa e, calea dreaptă am privit
Cu îndoială și ciudat, dar, zău,
Sufletul meu, astfel, a-ntinerit Iubire bună a crescut din rău.
Ce-a fost s-a dus, am azi nemărginirea
Iar poftele în mine n-or mai crește
N-am să mai pun la încercări iubirea
Acelui zeul ce nu mă amăgește.
Al doilea rai mi-e sufletul iubit,
Primește-mă în el cu bun-venit.

Pagina întâi din poemul ”The rape of Lucrece”
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EXCESUL DE NOIMĂ

ANA BLANDIANA
UNU
Eşti bărbat şi femeie
(Soţia şi soţul,spune Orfeu)
Şi totuşi unu,
Cifra supremă şi singură.
Barbat si femeie,
Un eu
Stăpânind împreună
Lumea de bărbaţi şi femei
Separaţi,neînstare sa compună un chip.
Numai fragmente,fărîme,cioburi,nisip
Neputănd să se lege,
Să se închege,
Bărbaţi şi femei,
Singurătăţi neîntrege
Care se reproduc atît de ades,
Spre deosebire de tine,
Stăpîne,
Cel rămas unic şi solitar.

De partea lipsită de sens
Mi-a fost întotdeauna frică,
Deşi simţeam că trebuie să o accept,
Că fără ea
Excesul de noimă
Fermentează,se strică
Şi devine suspect.
Din partea lipsită de sens
Izvorăşte misterul
Umbrit de secunde
Intens,
Căreia numai ea
Îi asigură locul în pagină,
Lăsându-l să se cuibărească-n ungherul
Unde logica nu poate pătrunde
Şi rigoarea-i paragină.
Dă-mi,Doamne,curajul să ies
Spre partea lipsită de sens
Din prea clara lumină,
Viitorul cel tulbure să mi-l asum,
Timpul-diavol,nebunul care dezbină
Nonsensul trecut de absurdul acum
Şi ajută-mă să jupoi de pe mine de tot
Solzii-nţelepţi,raţionalul corset,
Pe care încerc în zadar să mi-l scot.
Eliberează-mă de mine şi-ncet
Lasă-mă să alunec pe contrasens
În partea lipsită de sens.

Ce trist imperiu ţi-ai ales,o,Rege,
Bărbat şi femeie-n zadar..
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DIN OGLINZI

PRIN NEFIINŢĂ

Nu mă înlocui,
Nu pune în locul meu
Altă fiinţă
Pe care s-o consideri tot eu
Şi-n zadar s-o laşi să îmbrace cuvintele mele.
Fie-ţi milă de ele
Dacă nu ţi-e milă de mine,
Nu mă obliga să dispar
În faţa unei streine
Care-mi poartă numele
Fără ruşine,
Fără să mă imite măcar,
Ca şi cum,
Nu m-ar fi cunoscut niciodată.
Nu încerca să pretinzi
Că sunt eu,dar schimbată,
Nu mă umili
Ştergându-mă din oglinzi,
Lăsându-mă doar în fotografii.

Purtând în loc de coarne crengi cu flori
Turma de cerbi trecea prin amintire
Si ochiul meu ,care acum o vede,
Nu se formase încă s-o admire.

FAGURI
Tu nu eşti născut,
Ci te naşti
Trecând
Din secundă-n secundă,
Neîncercând
Să fii acolo , când eşti aici
Sau aici,când treci dincolo.
Tu eşti materia salvată riscant
Dintr-o respiraţie într-alta,
Fără de care n-am fi.
Şi nici nu suntem,de fapt,
Decât resturi,forme golite,
Faguri din care mierea eternităţii
S-a scurs.
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Deci fără martori,ca un gând ,treceau
Atât de lin că nu clinteau vreun ram
Şi nu sfârşeau de-a trece-n timp ce eu,
Căzând din vârstă-n vârstă, îi priveam.
Păsări dormeau pe fruntea lor în crengi
Şi-n lunecare gângureau uşor,
Fără să se trezească,dar simţindu-mi
Prezenţa tulburată-n viitor,
Cum îi aşteaptă pretinzând dovezi,
Cum îi contemplă fără să îi creadă
Că poartă-n frunte crengi cu flori şi trec
Prin nefiinţa fără de tăgadă.

PORTRET DE GRUP
Ce-a mai rămas?
Aureole sure
Sau ,şi mai rău,
Înfrigurate cranii,
Cu voci împuţinate de vreme
Şi emoţie
Recoborând din exaltate Spanii.
Şi spaima amintirii pierdute
Şi-n zadarul
De-a nu fi fost învinşi decât de timp:
Cu mâini anchilozate de artroză
Credinţa mută muntele Olimp.
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nu se mai ştie ce număr, oricum care începea cu 012...
Soldaţii, veniţi de două luni la militărie, aveau şi ei program de voie, era poate prima, ei, hai să zicem a doua
duminică de voie.După masa de prânz dormiseră un
pic, scriseseră scrisori părinţilor şi desigur Dulcineelor
care-i aşteptau credincioase la Caracal, la Turnu Severin şi la Satu Mare până se întorceau ei bărbaţi acasă.
Acum, stăteau strânşi în mici grupuri, aşteptând să vină
seara, să ia cina. Fumau, glumeau, dormitau, toţi bronzaţi, toţi cuprinşi de căldură.
Numai caporalul Salam, comandantul plutonului
lor, era alb ca laptele şi blond. Avea părul blond ca spicul de orz, sprâncenele blonde, părul la subţioară galben pai, ca şi părul pubian... „Ei, dar asta de unde ştii,
narator bezmetic?” mă veţi întreba şi eu vă voi răspunde pe loc: „Păi, cum de unde? De la baie. Tot plutonul
ştie. Cum se intră la duş câte zece minute, mai toţi rămân neîmbăiaţi căscând gura la creţul şi galbenul şi boBerbecul cu lâna de aur
gatul păr pubian al caporalului”.
Acum, în duminica de august, caporalul Hamal Salam vine pe aleea de piatră, mândru, cu boneta pe-o
E august 2009, la amiază. Stau în grădina Casei parte, lăsând vederii cârlionţii blonzi, vine la înaintare
Scriitorilor de la Neptun, la o masă sub un pin, şi tăinu- cu nasul său ascuţit şi roşu ca un ardei capia, vine cu
iesc de-un ceas o sticlă de bere cu poetul Ioan Radu Văcă- mâinile la spate şi pasul apăsat. Se uită peste grupurile
rescu. Pe lângă noi, administratorul vilei dirijează activi- de soldaţi, peste răcanii lui şi-l apucă aşa un fel de sentatea din curte: curăţenia, udarea plantelor, florilor şi po- timente amestecate: de tandreţe, de paternitate, de simmilor, hrănirea câinilor şi pisicilor, aranjarea meselor... patie superioară pentru animăluţele astea încă speriate
„Dom' Vasile, îi zic eu, luaţi-o mai încet, e caniculă, face- şi tunse chilug. Când ajunge între ei, unul dă comanda:
ţi o pauză pentru o bere rece!...” Dar dom' Vasile nici nu „Atenţiune!” Şi toţi sar în picioare şi iau poziţia de drepţi.
se gândeşte la repaos. După lungi insistenţe, însă, vine to- Îi priveşte mândru câteva momente, apoi dă din mână
tuşi la un pahar de bere. După vreo zece minute, îi spun parcă a lehamite şi le zice concesiv: „Continuaţi!”
– nu mai ştiu în ce context – că eu am făcut armata la Răcanii se aşează şi-şi duc ţigările la gură, de teamă să
Mangalia, nu, nu la Marină, ci în unitatea... „S-a des- nu li se fi stins cât a durat ridicarea la verticală. Şi călfiinţat de vreo zece ani, domnu' Augustin, zice indiferent dura e mare.
administratorul, e pustiu pe-acolo...” Chestia mă face cuSe opreşte blondul caporal Salam la o bancă pe
rios. Mă urc în maşină şi zece kilometri sunt un nimic. alee şi imediat i se face loc. Se aşează în mijlocul băncii,
Ajung pe aleile năpădite de iarbă până-n faţa fostei clă- îi trece în revistă pe toţi dintr-o privire şi un val de
diri a comandamentului, înconjurată de buruieni înalte umanitate îl cuprinde, mai dihai decât căldura de vară.
cât bradul. Mă uit în jur şi-mi amintesc totul...
Îi cade în colimator poate cel mai îndărătnic soldat, oa*
ia neagră a plutonului, ajuns în două luni un schelet daÎn 1973, în lunile iulie şi august, în ţara noastră torită plantoanelor disciplinare de la miezul nopţii şi
erau zile călduroase, aproape caniculare. Aşa erau zilele diverselor pedepse printre care ocoale de teren de fotbal
de vară. Soarele ardea cu putere şi oamenii se mai jeleau: în pas alergător, salturi şi culcat pe dealurile din jur,
„Vai, vai, o să ne coacem de-o să ne ia naiba!” O aseme- spălat de vase, cărat de butoaie cu motorină la bucătărie
nea vreme toridă era şi în duminica aceea de august ş.c.l. Dar caporalul Salam este, în fond, şi el un om aco1973, pe malul Lacului Mangalia, în unitatea militară lo. Iar în aceste momente simte acut o undă de umanitate,
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are aşa, brusc, o aspiraţie – cum să zic – spre generozitatea de dinainte de Cain. Îl priveşte cu simpatie pe soldat, parcă cerându-i iertare pentru pedepsele pe care i
le tot aplică de două ori pe zi şi-l întreabă cu voce blajină: „Ce mai faci tu, soldat Ghilezan?” Uscăţivul oştean
îl priveşte circumspect, suspicios, ca să nu zicem speriat, ca
un câine comunitar înainte de a vedea dacă omul cu bucata de pâine în mână e de bună credinţă sau vrea să-l
căsăpească. „Bine, să trăiţi!” răspunde soldatul cu voce
moale. Iar blondul caporal Salam: „Măi soldat, mă gândesc că tu poate ai nişte probleme acasă, peste o lunădouă vor începe permisiile, să-mi spui, te trec printre
primii să mergi la familie”. Umbra lui Ghilezan sau umbra de Ghilezan e neîncrezătoare, îl priveşte pe comandantul lui de pluton şi nu prea înţelege ce i se spune.
Probleme familiale, permisie, printre primii... Hm! El,
care se ridică de la masă la ordin înainte de a-şi termina
de liorpăit ciorba, el care n-apucă să doarmă două ore
că e trezit la miez de noapte şi pus planton până la trei
dimineaţa, se culcă şi când să mai doarmă, că la cinci e
sculat din morţi de o sirenă aflată în tavan la numai
douăzeci de centimetri de patul său de la craca a treia?...
Apoi, Salam, la fel de blând: „Ştii, aici trebuie să ne cunoaştem mai bine, ca să putem convieţui mai bine. Ceai fost tu în viaţa civilă?” Ghilezan are o strălucire bruscă în ochi, scurtă, ca de blitz, se uită în jur, parcă să nu
sară un leu pe el, lasă apoi ochii în jos, umil, şi răspunde: „Am o meserie nu tocmai bănoasă”. Şi, după o pauză: „Sunt pesimist”. Comandantul: „Ce meserie e asta”?
Subalternul: „O meserie ca toate meseriile, dar nu prea
bănoasă. Ai timp mult să gândeşti, să socoteşti, să te uiţi
pe cer, să stai la taclale, dar bani ioc! Din meseria de pesimist, abia dacă poţi să ai de mâncare şi de-o gazdă modestă. Şi, ca să fiu sincer, nici fetele nu ne prea bagă în
seamă, ştiu şi ele că n-au niciun viitor cu noi, pesimiştii.
Doar văduvele de la o anumită vârstă şi cârciumarii ce
ne mai înţeleg”... Căzut pe gânduri, blondul caporal Salam: „Dar taică-tău ce este?” Aceeaşi sclipire de blitz în
ochii lui Milică Ghilezan, urmată de aceeaşi cădere de
privire în smerenia lui Marmeladov: „Ei, tata e un mare
şmecher, el şi-a ales o meserie bănoasă. De la el mă mai
descurc şi eu, el îmi mai dă un zece lei, chiar o sută”.
Blondul caporal, curios: „Păi, el ce meserie are?” Şi soldatul: „Asta e, el e optimist. Curg banii gârlă pe el! Îmi
suflă fete de optsprezece ani, dar şi vădane care sunt miloase cu mine, îl ştiu cârciumarii din tot oraşul Turnu
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Severin, ba chiar şi cei din cinci comune din jurul oraşului. O ţine tot într-un chef”...
Cu vreo zece minute înainte de cină, caporalul
Hamal Salam, roşu aprins la faţă, furios, dă adunarea.
Plutonul se aliniază pe alee, soldaţii nu mai râd, cel mult
zâmbesc , pe sub mustăţile pe care n-au voie să le poarte,
şi ascultă comenzile şefului de pluton. Iar comenzile sunt
răstite şi mustrătoare: „Voi vă bateţi joc de comandantul
vostru? Am aflat asta de la tovarăşul căpitan, că nu există
meseria de pesimist. Vă nenorocesc. Soldat Ghilezan,
într-un an şi patru luni, nu vei ajunge niciodată la familie, nicio permisie nu vei primi, şi concediul îl vei face
în unitate. Ai înţeles?” Din mijlocul plutonului, uscatul
soldat răspunde sacadat şi cu voce înaltă: „'Nţeles, să trăiţi!”
Iar caporalul Salam: „Aveţi timp de cină exact cincisprezece
minute. După aceea ne întâlnim în acest loc. Aţi înţeles?”
Şi corul de răcani bronzaţi şi tunşi chilug: „'Nţeles, să
trăiţi!”
După porţia de macaroane cu brânză şi ceai, plutonul e aliniat pe alee, în poziţie de drepţi. Au fost convocaţi inclusiv putorile plutonului, adică îngrijitorul porumbeilor, Zaharia Ciucurlan, ca şi iepurarii Mircea şi
Gelu, chiar şi grădinarii. Caporalul Salam se plimbă
prin faţa lui, îl mai mustrează pe unul pentru gulerul în
dezordine, pe altul pentru că stă cocoşat, pe locţiitorul
său că are boneta şifonată... „Soldat Ghilezan, răcneşte
el, în faţa plutonului!” Soldatul execută, nu prompt, însă, ci cu o lentoare ostentativă, pe care şeful său cu trese
textile nu pare a o observa. „Ce vezi acolo, la colţul clădirii, soldat?” Iar Ghilezan răspunde: „O grămadă de
bolovani, să trăiţi!” Da, la colţul clădirii e o grămadă
uriaşă de bolovani, să tot fie vreo şapte basculante de
pietre uriaşe, uitate cine ştie de la ce cataclism. Faţa albă a caporalului Salam se face şi mai albă, ca străluminată de o revelaţie. „Daaa? zice el. O mutaţi sus, pe deal.
Executarea!”
Soldaţii se uită nedumeriţi unul la celălalt, mai că
nu le vine să creadă, dar se apropie de monstrul mineral, nu prea ştiu de unde să-l apuce sau nu prea au chef
de aşa ceva, dar ordinul e ordin. Se înfig soldaţii mai întâi
în bolovanii mai mici, dar apoi şi în ăia mai mari, unii
iau câte doi de aceeaşi stâncă, şi fac un şir până-n vârful
dealului înverzit unde depun prada. Greu scade grămada de
lângă clădirea comandamentului, dar şi mai greu creşte
cea de la două sute de metri de pe platoul din vârful dealului.
Când răsare luna mare şi rotundă şi roşie deasupra terenului de
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fotbal, inamicul mineral este biruit, iar soldaţii se aliniază, li
se cere tonul la cântec şi se deplasează spre dormitor în
ritmul unui marş victorios. Blondul caporal Hamal Salam,
Berbecul cu lâna de aur, îi urmează cu mâinile la spate,
împăcat şi mândru ca de o importantă misiune îndeplinită.
E victoria duminicii de august 1973. Istoria modernă şi
contemporană ar trebui s-o consemneze cu litere de
aur, vorba ceea.
În duminica următoare, tot aşa, imediat după cină,
şi tot între hala lungă a cantinei şi comandament, vine
mândru pe alee, blond şi fălos, caporalul. Îi priveşte pe
toţi din înaltul bonetei sale kaki, rupe un fir de mentă
dintr-un rond, îl miroase şi zice: „Soldat Ghilezan, eşti
pe-aci?” „'Zent!” răspunde ţipând acesta şi apare încet
ca o umbră de sub un tufiş. „Soldat, ce-a fost în locul ăla
prăfuit de lângă clădire?” „O grămadă de bolovani, să trăiţi!”
răspunde Ghilezan mai încet de data asta şi zâmbind.
„Daaa! se miră comandantul plutonului. Şi unde e?”
„Acolo pe deal, permiteţi să raportez!” şi arată cu mâna
muntele de bolovani gata parcă să fie strivit de soarele
ce-i atinge vârful. „Daaa!” se miră din nou piţigăiat caporalul. Din două comenzi strânge plutonul şi ordonă aducerea
grămezii înapoi, la locul ei. Parcă aducerea la origini a
movilei merge mai uşor; fie soldaţii sunt mai obişnuiţi
acum cu bolovanii, fie coborâşul e oricum mai lesne
decât urcuşul.
Pentru plutonul lui Ghilezan, plimbarea grămezii
uriaşe de bolovani din curte pe deal şi înapoi devenise
sport de echipă. Asta, până pe la mijlocul toamnei.
Deodată, când în duminica aceea de octombrie soldaţii
căraseră cam o treime din pietre pe deal, fără să li se
mai pară o corvoadă, ci mai curând o distracţie reţinută, caporalul – parcă luminat de-o idee genială –ordonă
răcnind încetarea. Soldaţii se uită unii la alţii, dar încetează,
cu atât mai bine, îşi zic, i-o fi venit nebunului mintea la
cap. Gradatul urcă dealul agitat, se uită de jur-împrejur,
apoi începe să dirijeje ca un diriginte de şantier aşezarea bolovanilor. Ordonă punerea celor uriaşi la bază,
peste ei pe cei plaţi, apoi urmăreşte îndeaproape aşezarea fiecărui bolovan într-o anumită ordine, încât începe
să se prefigureze o piramidă tot mai înaltă, cu nişte firide aşezate simetric în toate cele patru puncte cardinale,
iar în interior cu un spaţiu în care să aibă loc un om în
picioare, dar şi lungit, ba chiar vreo trei oameni puteau
sta în măruntaiele piramidei. „Totul e, bodogănea caporalul, ca raportul dintre latura pătratului de bază şi

înălţime să fie de 1,618, numărul de aur”. Din acea duminică,
sisifii plutonului 1 au scăpat de blestemul urcării bolovanilor.
Ei, chiar de tot n-au scăpat. După masa de prânz, duminica,
plutonul era aliniat, dus pe plaja lacului marin şi militarii încărcau rucsacii cu pietre, pietricele, chiar nisip, cu cochilii de melci şi
descoici. Totaliniaţi, urcaudealulşigoleauîncărcăturaînmarginea
piramidei, unde o preluau nouă „zidari”, nouă meşteri mari
care se specializaseră la locul de muncă şi împănau bolovanii
cu acest material mărunt cât mai aproape de netezimea perfectă
a pereţilor piramidei. În acel an, 1 noiembrie s-a nimerit să fie
o zi frumoasă, însorită şi călduţă, ca de început de septembrie.
A fost ziua în care caporalul Hamal Salam s-a instalat în piramidă,
noua lui locuinţă. Şi-a amenajat interiorul cu ghivece de flori,
cu mici arbuşti, pe pereţi şi-a pus carne proaspătă de iepure, de
porumbel, de porc, de vită, carne care nu se altera, ci se usca şi
el mânca din ea tăindu-şi felioare cu briceagul. A venit vremea
liberării leatului lui Halam Salam, dar el nu s-a dat dus din piramidă. În faţa imobilului s-a despărţit de camarazii săi, fără
regrete şi fără sentimentalisme; după saluturile de rigoare, Salam le-a mai făcut cu mâna de două ori civililor caraghioşi, apoi s-a întors în burta piramidei şi nu ieşea de acolo mai mult
de o oră pe zi. Sistemul de unghiuri ale firidelor din pereţii piramidei era astfel gândit că-i aduceau razele soarelui tot timpul
zilei, iar noaptea razele lunii indiferent în care partea a cerului
se aflau aştrii, mă rog, mai puţin când era înnorat sau când
erau nopţi fără lună.
Pornesc prin pădurea de buruieni, unele uscate şi îndoite de
mijloc, altele verzi şi înflorite, altele abia răsărite, o iau prin dosul
halei care a fost cândva cantină şi urc dealul. Pe platou, piramida
este intactă şi mândră în soare; printre pietre, au apărut
numeroase fire de iarbă, încât privită mai atent, vezi că nu mai
e cenuşie, ci mai mult verde, un fel de piramidă de gazon. Într-o
latură, o namilă cu mâinile ridicate în cap priveşte soarele. Plete
blonde până la genunchi, barbă care-i atinge vârfurile degetelor
de la picioare, haine cu ţesătura rărită ca o plasă de prins peşte,
ochi strălucitori, nici un rid pe pomeţii obrajilor – acesta este
Hamal Salam după ...hm! cât?...36 de ani. La zece metri
distanţă spre nord se ridica o piramidă mai mică din cutii de
conserve, cutii rotunde, pătrate, ovale, cilindrice, mai mari, mai
mici, dar aşezate perfect, o piramidă mai mică decât cea din
bolovani. Salam mă observă, dar mă ignoră. El perorează cu
voce joasă din care disting fragmente: „Hamal străluceşte de 96
de ori mai tare decât soarele... ghid de undă...vibraţii şi
componente ale materiei...” Briza lacului Mangalia mă atinge
încet. Sau e un frigdinăuntru? mă întreb.
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STRĂFULGERĂRI

SIMONA GRAZIA DIMA
CA ŞI CÂND CUVINTELE AR FI TRECĂTOARE
El a vorbit, a spus lucruri importante
(şi-a permis acum să rişte,
să le declame-n hohot, chiar să nu le audă nimeni),
apoi s-a îmbolnăvit şi, foarte încet, a murit,
iar boala, cu fanteziile şi perversităţile ei,
a făcut din întreaga situaţie un joc preocupat,
dar fără rădăcini, ca şi când se îndoiau
că murise din cauza cuvintelor,
aveau naivitatea să creadă
că ele ar fi trecătoare.
S-a destăinuit
pentru cine ştie să audă,
apoi cuvintele l-au ros,
s-a chircit încă plin de ele
(deja totul mergea spre faptă).
Să nu vă-nşele că-i fac groapă,
prin aer pământul cade capricios şi reavăn,
spusele sale – ceea ce a putut fi reconstituit
de martori ramoliţi, abrutizaţi –
este esenţa, răbdarea însăşi,
timpul savant şi harnic,
moştenitorii, cu berete pe părul creţ
şi cozi de cal în vânt, trec prin pieţe,
lovind sticlos cu tocurile în granit,
ei lasă anii s-aducă rând pe rând cuvintele
ca dintr-o vistierie, căci ele vin
când vor, se întrupează capricios
(înălţarea lor tăcută se prevestea deja
în trăncăneala de la-nmormântare).
26

Atât ţi-a fost dat să vezi.
Străfulgerări.
Apoi cade – nud, net,
piatră tombală fără nicio inscripţie.
Adormi, crezi că vorbeşti în vis.
Dar de azi înainte
cuvintele nu mai pot fi
decât vântul unei dorinţe fără regat.
Tu înţelegi încet lumina
şi coroziva dâră i-o urmezi
în mersul ei spre altă lume:
acolo-abia-şi fructifică
pepitele cu-adevărat,
în vreme ce gardienii zăresc
doar simulacrul, iglu-ul,
înjghebarea de cristale şi,
siguri că ştiu totul,
aplaudă frenetic, dionisiac.

DRAGOSTEA SE DEZVĂLUIA LENT

Dragostea se dezvăluia lent. Între timp,
cineva a trăit. Chiar mai mulţi. La orice etaj,
din orice firidă, mijeau chipuri: se turnau copii,
fundaţii de clădiri, se ascundea aur sub dale.
Tu erai forţa albă a aşteptării, conul de lumină
deschis. Dragostea se dezvăluia lent: această
cuprindere-n văz, transportul tuturor, pliaţi,
în arca translucidă. Se foloseau de tine, liniştiţi,
să-i treci. Un Charon al lumii acesteia.
Trăiau în draci. Se osteneau cu viaţa. Din trup
li se ridica fum. Îşi dădeau pruncii la ore de chitară,
de acordeon. Pupau mâini, să treacă examene.
La probă, croitorul le acoperea cu stofe
şoldul în ardere. Te asurzeau cu manele,
cu zgomot de picamer. Casele trebuiau ridicate.
Şi tu-i treceai cu barca transparentă, numai în somn,
în virtutea unui drept de liberă trecere –
pentru care nu plătiseră ei.
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VIETATE

LABIRINTUL DE UNDE PORNEŞTI
Preacălătorule, nu uita, casa e locul
unde te vei rătăci de la-nceput,
hoinărind nebunatic, fără să-i vezi
uriaşele-aluviuni, scorpionii străvechi,
gânditori. În spaţiul ei roşiatic, razele
se-ndoaie de strălucire, capetele de zmei
se taie singure. Nu pleca nicăieri
înainte să-i cerni vinele de strălucire
şi anxietate, faldurile sufocante
cu care, nepăsător, ai căptuşit-o.
Culorile ei îţi par atât de cunoscute,
încât fac ape cu totul nesigure,
care te-ar putea ţine captiv
milenii întregi, ca-n unda potopului
un zeu arhaic. Priveşte bine...

„Cu cine ţii? Cu cine eşti?”
Sunt cu peştele care n-a ţâşnit încă,
plin de viaţa abisurilor, impenetrabil.
Cu lucrurile, fiinţele mici
şi ceilalţi necunoscători de numere,
cu cei ce n-au nevoie de dovezi.
„Şi unde-ţi faci culcuş?”
Numai pe lavă răcită,
numai pe lavă răcită.
„Spune-ţi viaţa.”
Am trăit în Merv, Serahs şi Tus,
cărţile fierbinţi le citeam
filtrate cu pietrele-n ape de munte.
Am părăsit locul acela plin
de plecăciuni întâmplătoare.
În fiecare zi salutaţi un altul,
nu pe mine, ci-o mie de lumi,
o mie de ceasuri cu limbile-agile,
o mie de preerii cu animale-n confruntare.
Nu puteţi jura pe nimic
în privinţa părului ori a ochilor mei,
cum nu puteţi şti
pe ce colţuri de stâncă păşiţi.
Am din ce în ce mai mulţi aşi
în mânecă, dar nu joc.

VISUL DE OBŞTE

ÎNŢELEGERE

Ia-mă de la pământ,
dezveleşte-mi faţa de scorpion înlăcrimat,
deschide-mi palma cu imprimeuri luminoase, mortale,
spune, dacă poţi, cine şi-a trăit aici în tăcere destinul.
Hanul mongol, pe tronul cu pietre inverse,
nu va scoate o vorbă.
Imobil, cel târât prin praf te va urmări din ochi.
Iluzia morţii. Puterea, totuşi, n-a pierit.
Târziu, va izbucni un strigăt. Din el,
plămada înţelegerii, izbind.

Ei îngrăşau pământul cu poeme,
cu viaţa poeţilor nedoriţi,
muţi şi plini de universuri.
Vite grase, înfloritoare,
mărturiseau despre forţa lirică
a acestui neam, ce avea
destulă poezie ca s-o dea la porci,
la cornute, spre luciul absolut
al pieilor scurt îmblănite.
Animalele erau elita,
visul de obşte întruchipat,
smulgeau strigăte
de la ahtiaţii cu binocluri,
atunci când defilau măreţe,
învăscute în purpură.
Greabănul lor se măsura
după câtă poezie rumegaseră.
Credeţi că-n tribune tresărea cineva?
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Tu, carte necitită pe un raft,
plină de praf şi nepăsare,
amară ca o bere de la draft,
zborşită de atâta aşteptare,
Viena şi Parisul îţi aşteaptă,
Cenuşăreaso, inocentul rapt.
,,Hai,ia-mă-n braţe, am pistrui,
mărunţi pe braţul îndoit alene,
cum vezi pe ferigi’’, parcă spui,
,,şi du-mă la torentele din munţi,
pe unde acele de pin în pliuri,
şi-n tiv pătrund, ori prin poiene.

ADRIAN POPESCU
Cărţile...

Nu mai citi ecranul alburiu,
Iubirii cum de nu-i simţi lipsa?
O şerpărie neagră de antene,
ţi-i camera, gemând de DVD-uri’’.
În anvelope, mort de timpuriu,
stă omul aşteptând Apocalipsa.

Iubitelor, de-acum, e timpul,
de rilkean, sublim cules,
da, am suit cu voi Olimpul,
dar coborâm acum la şes.
O,cartea mea, e tare simplu:
se simt iarna, tot mai des.

La braţ cu mine de nimic îţi pese,
noi vom intra în hala ca de bal
din târgul de la Frankfurt Messe,
pavilioanele se-nşiră, triumfal,
o,inima ţi-o laşi la multe mese,
Firenze, ori Porte du Versailles.

E mică ziua,ne desparte,
de frig ,,puţinul care taie’’,
în carne. Om îs, tu-o carte,
dar amândoi ferim de ploaie,
în hexagoane de albine,
mierea din teii fără moarte...

Aproape-i secerişul.Ce vers ai ,
să nu-l uiăm, când în ţărână
te vei întoarce, el să ne rămână?
Pe voi, presimt, iubitelor, departe
vă vor trimite cei pe care i-aţi crescut,
,,că mirosiţi a bătrâneţe şi a moarte’’.

Ca perla albăîn găoace,
să aşteptăm şi noi în pace,
să ne deschidă cititorul racla,
şi luminoasă fie-i facla,
noi fără el, treptat, murim,
ca nişte melci striviţi. Amin.

Un pod de vase-aţi fost, de multe ori,
păşeam pe el să trecem înspre ţara
ce nu-i pe nicio hartă. Doar în zori,
acolo poţi intra. De la-nceput,
să ştii, c-o locuiesc nemuritorii.
Şi dimineaţă a fost. Uitată seara.

Eu dacă mor, moare şi el,
se simte sângele de miel,
ce lasă pe ciment un semn?
Deschide cartea, te îndemn,
nu pentru mine, fă-o, haide,
să fii tu torţa vie care arde.
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RODICA GRIGORE
MANUEL CORTÉS CASTAÑEDA
(Columbia / Statele Unite ale Americii)

Săscriemînlimbamaternăcaşicândn-arfianoastră
“Avem arta ca să nu ne ducem la fund din cauza adevărului.”
(Nietzsche)

Încrederea excesivă în opera cuiva şi credinţa oarbă
în limba maternă se unesc pentru a forma capcana fatală
pe care scriitorul şi-o întinde sieşi pentru a evita să se confrunte cu solitudinea esenţială în orice act de creaţie.
Această capcană, care nu de puţine ori a reprezentat căderea multor talente de seamă, provine din mitul personalităţii şi din acel concept neprecizat şi amorf numit
“caracter naţional”. Scriitorul se raportează permanent
la o lume de adevăruri presupuse a fi ca atare şi la semantica stabilităţii, care sunt, ambele, strâns legate de istoria
personală şi, în consecinţă, de o anumită ordine socială
ce-şi face simţită prezenţa până şi în metafora cea mai
inovatoare. Chiar în clipa în care scriitorul crede că a
găsit cuvântul exact, opera lui începe să se transforme
în literă moartă iar aşa-numitul “opus” al acestuia –
într-un simplu fragment din acea structură definită
drept “adevăr” de către numeroasele feţe şi faţete ale
puterii.
Singurătatea pe care o reclamă creaţia este, prin
chiar natura ei, o stare de exil. Adevăratul scriitor nu-şi
aparţine nici sieşi şi nici vreunei alte structuri sociale.

El e un străin de sine şi de societate. Chiar şi ceea ce este
aspectul cel mai important, propria sa limbă, îi este necunoscut şi reuşeşte să-i servească doar într-un mod inadecvat
în încercarea de a exprima lumea instabilă a viziunilor
şi obsesiilor sale. În domeniul poeziei, permanenţa nu
există, iar limba, văzută ca vehicul în stare să prindă esenţele posibile, devine o imposibilitate fără de vreo speranţă
în structura delicată a poemului.
Din acest punct de vedere, raportaţi cum suntem
în permanenţă la regiuni nongeografice unde seninătatea sau spaima au deschis noi perspective, a vorbi
despre exil drept ceva cu putinţă doar în alte locuri,
diferite de cele în care am crescut şi am visat, sau ca
despre ceva în legătură cu obtuzitatea vreunui ostracism politic sau intelectual înseamnă pur şi simplu a
nega starea de nuditate care se găseşte în spatele fiecărui act de creaţie şi a căuta cu disperare fetişurile
memoriei ca pe singura garanţie pentru a fi şi a dăinui.
Cuvântul poetic nu are nimic de explicat şi nimic de
spus. Singura sa funcţie este de a reafirma mistere sau
de a crea enigme. Poezia l-a transformat întotdeauna pe
poet într-un rătăcitor aflat în căutarea propriei sale
condiţii umane căzute decăzute; locurile şi limbile sunt
doar incidentale. Poetul nu este nici subiectul, nici
obiectul unui proces a cărui singură natură fundamentală este chiar absenţa acestei naturi presupuse ca fiind
a sa; poetul nu există în sine şi nici pentru sine. Nimeni
nu-i poate garanta poetului stabilitatea a ceea ce se cere
afirmat şi, în general, orice adevăruri, chiar şi ale sale, îi
sunt străine. Deci, exilul, dacă e definit drept pierdere a
ceea ce ne aparţine, nu există; şi nu există, în acest context, vreo scriitură a exilului bazată pe nostalgia cu privire la ceea ce s-a pierdut, deoarece poetul nu posedă
nimic în afara propriei sale limbi, o stafie perversă care
îl urmăreşte doar de dragul stabilităţii lui emoţionale.
“Singura mea patrie e limba portugheză”, afirma Pessoa.
Exilul este doar un alt mod de manifestare a ficţiunii.
Cu toate acestea, deşi contactul poetului cu o altă
cultură şi, mai cu seamă, cu o altă limbă nu-i modifică
în mod fundamental natura de scriitor, adică propria
condiţie de exilat, totuşi el reafirmă în mod radical
chiar această condiţie, alimentând-o cu un mod diferit
de înţelegere, şi, în felul acesta, creând în fiinţa poetului
un simţ al responsabilităţii şi o nouă familiaritate cu
acea teamă imposibil de eludat care subliniază orice
singurătate şi orice act de creaţie.
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Contactul cu limba engleză mi-a confirmat obsesiile
şi, la fel de important, nehotărârea pe care o simt atunci
când mă confrunt cu problema scrisului. În mod paradoxal, tocmai în această societate, definită de stigmate,
paradigme şi un şir nesfârşit de manuale şi îndreptare
tip “cum să faci corect” un anumit lucru, poezia mea a
reuşit, în cele din urma, să se elibereze de toate obligaţiile, de realitatea esenţială, de nevoia de a produce şi a
atinge rezultatele necesare şi, mai cu seamă, de acea
structură de forţă ce se ascunde în chiar inima adevărului. Spaniola iese din scenă şi, prin urmare, şi lumea
identităţilor şi categoriilor dispare, o dată cu ea, de asemenea, istoria şi memoria, iar în felul acesta se revelează nimicul din spatele oricărei realităţi, fără de care
poezia nu este posibilă.
Uneori limba engleză se însufleţeşte pentru mine,
iluminând lumea prăpăstiilor personale şi creând distanţa necesară pentru critica de sine. Atunci când e privită
atât din perspectiva limbii engleze, cât şi din aceea a
unor lecturi repetate, spaniola îşi face din nou apariţia
drept ceea ce nu mai este dar care, cu toate acestea, a
fost o parte din mine. Se transformă în ceva deopotrivă
străin şi familiar sau, pentru a-l parafraza pe scurt pe
Gilles Deleuze vorbind despre stilul lui Kafka : a scrie în
propria ta limba ca şi cum ţi-ar fi străină; a scrie ca şi
cum fiecare operă ar fi doar confirmarea necunoscutului prins în propria sa necunoaştere. În acest fel, limba
engleză m-a ajutat s-o descopăr pe a mea proprie. Mi-a
oferit mijloacele prin intermediul cărora am ajuns să
descopăr secretele propriei mele limbi şi literaturi, ca şi
perspectiva de a înţelege mai bine situaţia tragică a
Americii Latine.
Pe lângă toate acestea, engleza m-a condus, în mod
necesar şi fortuit, înspre anumite talente individuale,
dintre care pe unele le simt ca fiind spirite înrudite iar
pe altele ca având preocupări poetice contrare alor mele.
În mod inevitabil, unii poeţi pun la cale noi linii pe care
le vei urma, iar alţii, robiţi categoriilor logicii şi memoriei,
îţi arată un drum care nu duce nicăieri, fie deoarece a
fost prea frecvent umblat fie pentru că duce către un
exces de veneraţie a vreunui erou. Printre cei dintâi : e.
e. cummings, sau limbajul transformat în respiraţie şi
lumină, respingând condiţionările societăţii de consum
şi pe cele ale gândirii raţionale; William Carlos Williams,
sau descoperirea pasiunilor intime precum şi a unui
ochi al ciclopului în ceea ce priveşte contemplaţia; T. S. Eliot,
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sau recuperarea unui destin ineluctabil înscris în cercul
marilor mistere care revin la viaţă, asemenea unei toamne
eterne; Ezra Pound, sau reafirmarea eşecului ca act de
fundare şi fundamentare a vieţii şi a cuvântului; Ronald
Johnson, sau întoarcerea lumii unor mecanisme cereşti
şi alchimia ce se ascunde înfiecare cuvânt şi în fiecare
realitate numită ca atare; Derek Walcott, a cărui poezie,
deşi, uneori, încă subordonată stigmatelor istoriei şi
memoriei, oferă un viitor drum de urmat limbii engleze.
Printe cei din a doua categorie, Charles Olson şi mulţi
alţii asemenea, care, în păcatul lor, mi-au demonstrat că
poezia trebuie să se îndepărteze de stăpânirea exclusivă
a profesorilor universitari şi de spiritul academic. Şi atâţia
alţii ar mai putea fi amintiţi aici, care m-au ajutat, chiar
când mă aşteptam mai puţin, să afirm acele lucruri în
care cred, tocmai datorită singurătăţii lor sau coşmarului
greşelilor lor.
Engleza a însemnat, de asemenea, descoperirea altor literaturi, pe care, altfel, s-ar fi putut să nu fiu niciodată în stare să le cunosc, prin intermediul traducerilor.
Şi nu are importanţă că acest contact a fost, cumva, mediat,
la mâna a doua, pentru că traducerea, în ciuda numeroaselor
limite pe care le are, este deopotrivă şi o realitate supusă
aceloraşi succese sau eşecuri posibile, ca şi orice act de
creaţie. Pentru mine, engleza a deschis o uşă către una
dintre cele mai inovatoare şi prolifice arte ale secolului:
literatura japoneză. Ca o contrapondere la excesiva
preocupare a Occidentului pentru lumină şi grandoare
(grandilocvenţă), scriitorii japonezi ne dezvăluie cu o
claritate şi limpezime aproape sublime secretele ce pot
fi descoperite în penumbră şi moderaţie. Doar o lumină difuză, potrivită cu misterele intimităţii, ne permite
să înţelegem numeroasele dimensiuni pe care până şi cele
mai puţin semnificative dintre lucruri le ascund în
structura lor complexă. Lumea vestică, prin dragostea
sa exagerată pentru tot ceea ce străluceşte, s-a îndepărtat de această viziune şi, prin urmare, de pacea interioară pe care o presupune, savurată doar de aceia care ştiu
să observe cu răbdare şi să aştepte pentru ca un anume
obiect să se reveleze pe sine în jocul său delicat de
lumini şi umbre.
Limba engleză mi-a dăruit literatura japoneză şi
spiritul care o iluminează : Dazai Osamu, sau extazul
morţii; Shiga Naoya, sau visul trupului consumat în
pasiunea dorinţei infinite; Tanizaki Yunichiro, sau
multiplicarea drumurilor ce se îndepărtează în pluralitatea
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subtilităţilor sau ale unui trecut care îşi cere prezentul;
Abe Kobo, sau jocurile perverse ale semnelor şi ale
imaginaţiei; Yoshiyuki Junnosuke, sau proliferarea plăcerii şi singurătăţii; Fumiko Enchi, sau viaţa care crează
mereu realităţi alternative; Shimaki Kensaku, sau viziunile ce se pierd în propriile lor metamorfoze dincolo de
toate misterele şi de moarte. Iar lista ar putea continua.
Şi, în afară de sensibilitatea japoneză, care mi-a
influenţat poezia într-o anumită măsură, mai ales în
considerarea realităţii ca pe un continuum care nu se
află în legătură cu sistemele de cauză şi efect, datorez
traducătorilor americani şi britanici încă mult mai
mult. Căci în engleză i-am citit pentru prima dată pe
cei mai importanţi critici literari ai secolului : Maurice
Blanchot, Pierre Klossowski.
Doar scrierile lui Blanchot iluminează cele mai
importante opere ale aşa-numitei literaturi moderne, la
fel ca şi unele opere calsice ale trecutului, şi asta fără a
suferi de “surzenia” si opacitatea multor critici care se
apropie de o carte doar pentru a găsi în ea confirmarea
propriilor lor teorii şi care refuză să răspundă multor
întrebări pe care o operă le ridică deoarece nu doresc să
admită (poate din cauza propriei lipse de imaginaţie)
că, pentru un spirit lucid, natura particulară a fiecărei
opere sugerează atât metoda de analiză, cât şi “uneltele”
care trebuie folosite în această căutare pasionată. E greu
să găseşti un cititor bun în vremurile astea. Blanchot
mi-a sugerat ideea că un cititor bun este acela care se
lasă prins în text, în felul acesta pierzându-se în lumea
ficţională. Pe urmă, logica se va ocupa de aspectele mai
puţin importante.
Dar, desigur, există şi reversul medaliei. Dincolo
de plăcerea resimţită atunci când lumile romanului ne
sunt revelate prin intermediul unei limbi sau al unui
limbaj nou descoperite, se află nevrozele şi frustrările
pe care aceeaşi limbă este în stare să ni le provoace
atunci când îşi însuşeşte mecanismele unei structuri de
forţă. În mare măsură, limba engleză şi-a piedut capacitatea de autoanaliză şi s-a încredinţat exclusiv, asemenea unei prostituate vorace, suişurilor şi coborâşurilor
acelei maşini industriale care priveşte fiinţa umană ca
pe nimic mai mult decât un potenţial consumator ce
poate fi controlat creându-i-se şi inducându-i-se nevoia
şi dorinţa irezistibilă pentru produse mai mult sau mai
puţin (in)utile. În loc să întrupeze acea pasiune care, ea
singură, permite limbii să se elibereze de condiţionările

istoriei şi de tendinţa marcată spre fosilizare, engleza sa transformat într-un fel de manual pentru cum să faci
in mod corect anumite lucruri, sau într-un tabel de
porunci şi ordine.
Teama vine din aceea că observăm că o societate
presupusă a se baza pe cultul individualităţii şi creativităţii foloseşte limba doar pentru a afirma exact contrariul, împiedicându-i pe membrii acestei societăţi săşi construiască şi să-şi determine singuri destinul.
“Sunteţi unici şi liberi, dar nu uitaţi că trebuie să urmaţi
întru totul cele 1001 porunci pe care statul şi societatea
le-au creat pentru siguranţa voastră.” Obsesia Americii
pentru sănătate şi siguranţă este, evident, o formă de a
înspăimânta determinată de o prea mare încredere în
viitor. Constructul individualităţii şi creativităţii sunt
guvernate şi administrate de un întreg univers de
instrucţiuni ce complica viaţa, transformând-o, mai
degrabă, într-o simplă consecinţă a unei lumi a obiectelor sexualizate, care reprezintă tocmai negarea sexualităţii şi a dorinţei, pur şi simplu deoarece plăcerea nu
are nimic de-a face cu vreun manual. Respectul excesiv
pentru cuvântul scris este o altă formă de sclavie invizibilă; ne-a îngenuncheat în faţa stăpânului, pe care şi aşa
l-am acceptat târziu ca reacţie la teama provocată de o
supraproducţie de adevăruri. Suntem victimele unei
inflaţii de informaţii. Ideea este de a-l ţine pe om atât
de ocupat, încât să nu mai aibă timp să se întrebe nici
ce face şi nici ce face societatea atunci când îi vinde o
jumătate de bilet sau jocuri de puzzle imposibil de dezlegat care îi promit eternitatea. Societatea americană nu
înţelege că timpul liber şi absolut individual liber este
necesar pentru om, tocmai pentru a evita să fie cu totul
strivit de societatea de consum.
În orice caz, îngrijorarea mea cea mai mare se referă la tendinţa societăţii americane de a pretinde că
toţi oamenii sunt la fel şi la faptul că, în cadrul ei, limba
este folosita exact ca vehicul fundamental al acestei
pretenţii absurde. Ne vinde iluzia, “Visul american”, că
până şi ceea ce este imposibil devine posibil, şi astfel
uităm că supraestimarea unei valori de orice fel ne duce
exact într-o fundătură fără ieşire. De exemplu, această
iluzie vană ne transformă pe toţi în scriitori, în producători de cărţi, mai exact spus, şi transformă şi munca
de scriitor într-o simplă activitate controlată de cerere
şi ofertă sau de nevoia universitarilor de a-şi mai adăuga
câte o carte la memoriul de activitate de fiecare dată
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când îşi doresc o creştere a salariului sau a propriului
eu. Atunci când suntem cu toţii scriitori şi totul s-a
transformat în text, destinul limbii paralizează ca o
insectă ce se îneacă în propria sa otravă. E inutil să fii
un fel de mâncare desăvârşit servit la o masă atunci
când pasiunile bunului gust au devenit doar vorbe
goale iar negarea spiritului e cea care alege vinul.
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deodată

totul închis, pe dinăuntru, pe dinafară.
nici măcar o singură rană.
ţipătul logodnicei eşuat într-un punct mort.
foamea decapitată dintr-o singură înghiţitură.
nici chip, nici resturi.

Antena parabolică
I.

dinăuntru, dinafară
până şi zbaterea sângelui
mut
asemenea unei săgeţi către ţintă

Nu există goluri decat atunci când
posibilitatea de a cădea în unul
din ele este mai mare

Mama fără de mormânt

V.

Senzualitate

visă că trupul său gol era conectat
în mod nelimitat la o maşină infamă
făcută dintr-o carne deosebită.
doar valve şi cilindri şi fire toate consumate
de extazul fântânilor înnebunite.
se ciupi în punctul cel mai complicat al visului.
se trezi şi nu mai vru nici măcar să audă de uleiuri,
nici de crăpături umezite şi nici măcar
de hainele sale cele mai intime.
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Un tremur neaşteptat al mâinii, un tremur
abia perceptibil şi, deodată, totul s-a închis.
În minimul naufragiu mai plutesc doar
lucrurile cele mai lipsite de importanţă,
fără stăpân, fără de nume,
fără gură

o singură privire şi suprafaţa se măreşte
asemenea unei pânze, fără zi, fără noapte,
fără ochiul ce scrutează adâncul altui ochi,
fără maternitatea care să se adăpostească în
cenuşa mareei

TRADUCERE ŞI SELECŢIA POEMELOR :
RODICA GRIGORE

peste câteva zile îşi schimbă câinele şi restul
agoniselii pe o maşină de cusut

***

Trupul
contur al originii
far al inocenţei
în noapte
lasă să curgă
un cuvânt luminos
sau mâinile
să scrie.
Smulgere din ţărână
şi
apoi recădere pe brânci
în tăcere.
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După ce ieși din acest teritoriu
După ce ieșindin acest teritoriu,
începi să simți că ai mîini,
că ai picioare,
că trebuie să trăiești.
Nu ai chemat niciodata Salvarea.
O apă curgătoare
nu aparține celor văzute.

CLELIA IFRIM

Dealul Porumbelului
Liniștea casei se suprapune
cu o aripă de porumbel
La ora aceasta
În satul în care nu am fost demult
se așterne seara cu unda ei de răcoare.
Biserica ortodoxă pe un deal,
cea catolică pe alt deal,
cimitirul evreesc
și Dealul Porumbelului cele patru zări ale satului.
În praful drumului
ridicat de vitele care se-ntorc păscut
se adună sunetul verii
și umbtra salcîmilor.
Cine povestește , și cui
despre casele părăsite?
Pe Dealul Porumbelului
nu a ajuns niciun om.

Firimituri de foc
Bucătaria are culoarea focului.
În această lumină strălucesc
firimiturile de pîine ,
cristalele de sare,
smalțul chiuvetei,
lama cuțitului.
O umbră desculță
trece din somn în somn
sā bea un pahar de apă,
în timp ce culege
firimiturile de foc de pe jos.

Plantația de duzi
Nu-i bine să privești
plantația de duzi în lumina soarelui.
S-ar putea să vezi drumul de praf.
Nu-i bine să privești
plantația de duzi în lumina soarelui.
S-ar putea sa vezi copiii de mătase,
ducînd în spate
sacii plini cu frunze de dud,
și rugîndu-se în fiecare zi,
să treacă și vara aceasta.

Rochia de casă

.

Cînd am văzut petele de lumină
pe rochia mea de casă,
mi-am zis,îngerul meu păzitor
a început să se îmbrace la fel ca mine.
I-am privit mîinile.
Se vedeau semnele înghețului
și fîșii din pînzele
cu care își înfășurase mîinile ,
ca să deschidă poarta spre mine.
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Începutul mării

Pământul adus de acasă

Mama mea este mai mare decît casa.
Brațul stîng este un delfin
și traducerea acestui lucru
are culoarea hiacintului.
Preotul știe toate acestea.
Hainele lui sunt cumpărate din mare.

Un balerin mă poartă-n braţe –
doar el cunoaşte mişcarea
ce nu varsă nici o picătură de apă.

Oaspetele-țărînă
Crezi câ țârîna
care se așterne pe mîinile mele
are vreo istorie ?
Este visul uitat
dintr-o dimineațå de primăvară,
cînd porumbeii ridică marginile lumiii.
Crezi că țărîna
care se așterne în fiecare zi la poartă
are vreo memorie ?
Un oaspete-țărînă,
ca și cum ai spune,
un om stă la poartă și cere un pahar de apă.
Crezi că acest oaspete țărînă
are vreun nume ?
El bea paharul cu apă,
mulțumește pentrud el
și pleacă mai departe.
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Un orb mă lasă-n mare –
doar el cunoaşte locul
unde începe apa.
Augurii tineri vin şi-mi spun,
marea-i deschisă din coasta noastră,
şi numai noi desprindem de pe tălpi
fâşia de pământ adusă de acasă.

Cer de iarnă
Un ochi de apă
adună stelele în cer –
borne de gheaţă cu luna lângă ele.

Insomnii

Un ochi de apă
adună umbrele în cer –
un tremur primitiv
trece prin corpul de convoi
şi primu-n şir
abia de-şi aminteşte lumea,
când ultimul venit
mai cere-o haină.

O noapte albă este un urs polar
ce adulmecă zăpadă,
sau carne albă
lăsată nopţii garanţie,
sau ceaţa
din ochiul ce a fost vânat.

Un ochi de apă
adună corpurile-n cer.
Un cheag.
Un cheag de stele –
subţiri, subţiri ca flacăra din ochi,
se recunosc din mers.
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o zi frumoasă de primăvară. pe câmp

LETIȚIA ILEA
noi stăm aici

noi stăm aici şi vorbim despre moarte.
despărţim cuvântul în silabe. ca o decapitare,
îl analizăm morfo-sintactic. şi invers. îl traducem
în limbile de circulaţie. înţelesul se propagă în viscere
cu viteza luminii.
noi stăm aici şi vorbim despre moarte. ca şi cum
doamna aceea bună (poate bărbatul acela frumos)
nu ar fi acasă.
şi noi stăm şi bârfim. cotrobăim prin sertare. ne uităm
pe gaura cheii. prea mulţi prieteni sunt în camera
aceea.să ne grăbim.
noi stăm aici şi vorbim despre moarte. cum am ieşi
dintre obiecte (chitara cărţile periuţa de dinţi
o ţigară arzând pe marginea scrumierei cu filtru cu tot
cutia poştală în sfârşit plină)
cum am închide uşa unei camere pustii.
noi stăm aici şi vorbim despre moarte. ca nişte
oameni mari
şi neapărat înţelepţi. ne aflăm în treabă.
noi stăm aici şi vorbim despre moarte.
ca şi cum am fi vii.
ca şi cum peste o clipă am fi gata.

am pierdut apoi am râs apoi am plâns
apoi m-am ridicat am dat cu pumnul în zid am trântit
toate uşile în urma mea am strâns frunzele moarte
am aruncat vechiturile mi-am făcut ordine pe birou
am deschis radioul am privit în tavan – războiul
stătea să izbucnească în Golfcâinele cerea de mâncare
fiecare avea ceva de făcut telefonul suna – nu era
un moment potrivit era seară a doua zi
trebuia să duc cărţile la bibliotecă
să plătesc taxele aveam deci destule motive –
eraprietenulmeucelmaibun„numaivreausătrăiescaşa.
pentru ce.” „nu fi laş. viaţa e frumoasă. peste două zile
iei salariul. ce dacă a plecat. bun nu suntem proiectaţi
pentru fericire. avem alţi parametri.” „ai dreptate.
te mai sun eu.” a închis eu am privit în tavan
am fost ipocrit am închis ochii
în camera mea mirosea bine cucuta înflorise

mica artă poetică

să scriu ceva în ton să rimeze să sune
ceva cu celulare ceva pe măsura schimbărilor
despre recoltă inundaţii cataclisme
ceva de prima pagină ceva grav ceva jucăuş
un vers despre natură „baţi câmpii”
ceva vulgar „un exponent al generaţiei sale”
despre toate astea se poate scrie oricum
şi despre multe altele
ce este acela un poem „un poem este atunci când...”
să-l definim bine de tot
până nu mai rămâne nimic din el
să scriu altceva altfel
ca şi cum bolovanul meu
nu mi-ar ajunge pentru toată viaţa
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stop-cadru
cenuşiu fundalul gara
o fotografie nereuşită
suntem împreună în răstimpul dintre două trenuri
ca-n filmele cu război
lipsesc doar personajele secundare şi sonorul
să vorbim să râdem să fim trişti
un-doi-trei nu e bine reluăm
viaţa în trei timpi
poate mâine va fi color
priveşte mângâie fiecare obiect
să ai din ce te hrăni
seara înainte s-adormi
mari păsări negre vin să-ţi alunge somnul
să nu plângi
„noi o să fim formidabili” ai spus

schiţă
roase de febră gust de sânge au astăzi cuvintele
mi-e greu să le aliniez să le torc în fir de plumb
la două rânduri la patru ace
deschid sertarul ce mai noutate
albumul cu amintiri caseta bunicii asta s-a mai spus
şi totuşi înăuntru locuieşte ultima vacanţă
în dezordine să nu mă rătăcesc pe culoarele memoriei
nu trebuie să-mi amintesc totul
gara noi patru bucata de pâine fotografiile din insectarul
de nouă metri pătraţi obiecte trăite la-ntâmplare
oboseala mi se-ncolăceşte pe trup
“începi să te maturizezi” mi se spune
mă-ntorc în realitate cum alunec în somn

un alt sfârşit
cărţi citite deodată ţigări stinse
la jumătate tristeţi măsurate-n cafele truisme
dorinţe învinse (un tren sfâşiind noaptea
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spre nicăieri necunoscuţi biografii ad hoc
dire straits şi certitudinea că toate poemele de
dragoste au fost scrise)
versuri pentru cel mort pentru cel viu
pentru cel ce doarme şi nu mă visează
încă un an am levitat între cuvinte

post-scriptum
scriu aşa cum scriu. necaligrafic. cu sistole. diastole.
despre mine. despre prietenii mei. despre mine şi
prietenii mei. am făcut împreună proiecte. reviste.
am avut certitudini. soţi. soţii. răni ce nu s-au închis.
adevăruri pocnind ca un pepene verde. apoi obiecte.
scriudespreminefărăprieteniimei. uşorsesupravieţuieşte.
baterii. căşti. ochelari decoloraţi pentru dimineaţă
şi aglomeraţie. agendă. lucruri pe care ar fi trebuit
să le duc la capăt. planuri săptămânale. anuale.
matrimoniale. planuri din noaptea Anului Nou.
de mâine fac gimnastică. răspund la scrisori. mă las
de fumat. de ce. legitimaţii. permise. acte care nimic
nu spun despre mine. fotografii recente. câteva cărţi.
autori morţi şi în viaţă. cu cotorul striat. semne cu
creionul. cercuri cât cana de cafea. cele mai bune
versuri le-am trăit. în singurătate. în mulţime. miam sfâşiat carnea cu cruzime. am scris despre ce am
visat pe când credeam. pe când nu ştiam. nu mi-a
răspuns nimeni. n-am construit o casă. n-am sădit
un copac. am citit. am scris. am plătit. am fost
desdichado. oblomov. le métèque. s-a şi scris despre
mine. acum corectez greşeli gramaticale.fraze.
comportamente. deviaţii. potrivesc vocale şi
consoane. consoane şi vocale. nu vor să stea
împreună. aşa se încheagă imaginea de duminică.
machiaj eficace. haine călcate. pantofi lustruiţi. cine
ce va depune mărturie pentru mine. poeme din
schelete metalice. descărnate. inutile. poeme de dinainte
de somn. aduceri-aminte. cum ar trebui să fie. ar
trebui să fie altfel. totuşi mai sunt. mă încăpăţânez.
precum buruienile. igrasia. ploaia prin acoperiş.
cu toate că. în ciuda. împotriva. pe o terasă fără
nici un loc gol. m-au uitat aici de o bună bucată de
vreme. mai aştept. să mă treacă cineva pe curat.
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FLORIN MANOLE
Pascal / Darea pe faţă
(...) “ Cuvintele”, mi s-a destăinuit filosoful,“plăpânde
și obiective. Am auzit vorbindu-se de cuvinte poetice.
De poeți, ca necessitate a speciei noastre. Odată ajunsă
poezia până la iad, răspunsul acesteia pentru noi, chiar
țintuiți de lume și preocupați de rău, nu poate fi decât
aproximativ așa: lent, opresiv și plural.” Ca o peliculă a
lui T.
Prietenul meu mănâncă pe saturate. Uneori se simte
rău, face speculații cu privire la criza alimentară iminentă.
Luciditatea îi pune ordine în calcule. Și consideră atunci
pământul ca pe o mamă, respectiv ca pe o vacă bună de
muls. Nici o urmă de răutate până aici, doar că i s-a făcut foame și vede negru în fața ochilor, nu-l mai interesează de nimeni. Își face cruce la masă. În post e păcat
ce-ți iese din gură nu ce bagi în gură. Diavolul mănâncă
orice, vorbește orice. Piei, drace! Dacă n-am auzit, nu-i
păcat.
Răul este esența capului de înger căzut și totuși mult
mai neînsemnat decât Satana însuși care teoretizează
adevărul.
Astfel Mefisto, adică dracul, este dezinteresat de valori sub orice chip s-ar arăta ele. Rezultă că este indiferent atât la bucuria cât și la nemurirea oamenilor.
Exemplu de character stabil, diavolul adaugă răul, răului lumii. Atunci acționează efectiv, concret. Se bucură
pentru tine iar tu, niciodată, nu te-ai mai simțit ca acum.
Această unicitate poate fi oare împărtășită în adevăr?
Pentru că, în realitate, aceste banale momente unice sunt
speculații. Reale, în adevăr, sunt numai acele determinări
pentru care a murit și a înviat Hristos Iisus. Altfel, de ce
suntem nevoiți să reluăm mereu povestea și niciodată
să nu putem defini măcar evidențele, ca și cum am fi

condamnați la flecăreală, chiar dacă aceasta poate
semnifica și un fenomen pozitiv? Poate pentru că diavolul nu poate mișca un pai? În orice caz, raportul lui
cu Dumnezeu este de ordin moral, nu practic. De aceea
nu-l interesează lumea, dintotdeauna aceeași. Faptul îi
asigură precizia, copiată diabolic, a diviziunii, a acelorași diviziuni, de la Adam și Eva încoace. Moartea provoacă destinul și credința ortodoxă a creștinului și în
același timp este rigoarea esențială a răului.
Spiritualitatea, spiritul, cultivate de filosof, curtate
de prieten. Spiritul, trufia întunecată în care ne târâim
zilele, ori trufia voalată de stil a urletului deșănțat care
mimează modestia, simulacru al libertății:” Este!” Dare
după deget a Sfântului Toma. Oricare i-ar fi avântul,
spiritul este numai tangențial calității, pentru că nu
poate scăpa de diavol care încă își mai bate capul lui de
înger căzut, cum să spiritualizeze copilăria. Tot ce poate
face este infantilismul maturizării. Spiritul diabolic al
capului de înger căzut sfârșește în duhul creștinătății,
nu înainte de a-și manifesta bulimia libertății.
Eliberat astfel, prietenul meu cel mai bun invocă
argumentul căderii capului de înger și decadența îngerilor înșiși. Decadența devine sublimul meschinelor
tangente. Mântuitorul este mai generos, El spune:”Fiți,

dar, voi desăvârșiți, precum Tatăl vostru Cel ceresc
desăvârșit este”

În timpul dictaturii comuniste se vorbea mult despre
libertate. Cei care se declarau liberi, cu voie de la partid, erau scriitori care formează astăzi rezistența prin
cultură. Azi libertatea este ne-prețuită și clamată, impusă uneori cu trufie, aproape cu răutate: Ce, nu avem/ai
libertate!? Fapt pentru care viața românului presupune,
cu anume nervozitate, binele, după care, aproape învins
de nostalgia tiraniei, își arogă explicit nefericirea. De
aceea revenim obsesiv la modele ale Occidentului fără
identitate sau la perioada interbelică autohtonă. Putem
însă vorbi liber despre credință iar aspirațiunea noastră
duhovnicească poate să fie mai mult decât o simpatie
pentru europeni. Numai în aceste condiții atenuarea
echivalenței a fi român înseamnă a fi ortodox ar avea un
sens.
Capul de înger căzut al prietenului administrează
inteligența, îngândurarea precoce. Bucuria lui e mai
îngustă ca urechile acului, de unde și plictiseala de a
râde împreună. Prietenul meu este nostalgic. De aceea
teoretizează poezia folosind exemple imediate, în ordinea
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desfășurării lor. Descrie prezentul cu candoare și așteaptă
să fie adulat invocând luciditatea propriului ridicol.
Să nu ai nevoie de nimic și să simți totuși prietenia.
Astăzi începem viața prin botez dar cu necunoașterea
apartenenței la creștinătate. Ca și cum n-am avea legătură cu Dumnezeu. Ești, dar afli că vei muri, că nu vei
mai putea iubi, după ce ai aflat cum e să iubești. Nu există
altă știință mai dureroasă decât aceasta care ți se opune
odată cu moartea. Și nimic nu se poate opune acestei
dureri decât cunoașterea unei iubiri neștiute, poate tainice, de care n-ai știut că există. Prin botez.
Diavolul este un viețuitor al inimii prietenului meu,
iar eu un muritor cu cap de înger căzut.
Filosoful e mereu cu aripile grele, în vis. Când ne
plimbăm îl recunosc după umerii îngustați. Uneori se
laudă cu înfrângerile rușinoase la ruletă. Îmi descrie
cauza nemijlocită a speranței ca pe o posibilitate aritmetică de a supraviețui.
Diavolul. Preocuparea prietenului trist în absolutismul său instinctiv. Ca și cum te-ar apuca scărpinatul la
vederea cerului. Odată căzut, acest înger investighează
cu larghețe orice tăcere deplină. Iadul este o binecuvântare ce-și întețește sentimentalismul pe măsura spiritualității noastre. Prietenul meu poate evoca prietenia
în povestea ajungerii la singurătate. În mod laș, poate,
am rugat pe altcineva să facă aluzie la complicitate și la
împărțirea egală la doi. De ce să nu faci caz, uneori, de
bunele moravuri?
Umilința taie lumea în două. Menține această falie
între sufletul meu și celălalt. Apoi înlocuiește răul cu
preaplinul creației. Sentimentul de a avea un trup cunoaște astfel o recesivitate indiferentă, așa încât orice
înger devine suportabil.
Impietatea exclude poezia. Înjurătura trece de la o
epocă la alta și totuși determinările acesteia sunt doar
spațiale. Această dependență a vulgarității de un loc
anume anihilează orice metaforă. Pe prieten îl apucă
dimineața proferisind insulte. Banalitatea impietății
împărtășită de prieten cu filosoful chircit de eșecul
oricărei pedagogii. Sacrilegiul este o erezie a poeticului.
Veselia înțepenită de scârbă a filosofului care se
întreține cu prietenul la o oră la care nu poate pleca,
nici n-ar vrea să rămână. Unui vizitator oarecare, scârba, etalată în ultima vreme, i-ar putea părea o cedare
sub presiunea veseliei care posedă nesmintit agresivitate. Veselia practicată de prietenul meu implică neghiobia.
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Își mișcă toate membrele și păcătuește steril. Cred că nu
există o definiție mai bună pentru spălăceală.
Păcatul steril poate anihila scârba numai dacă este
comparabil cu nimicnicia. Totuși, păcatul steril este ceva care ia această formă spontană de acțiune, rejectat
apoi simultan cu ispita. Este unicul caz în care ființa se
poate dezintegra ignorată fiind de diavol.
Pentru noi, ceilalți, scârba devine grea și bălăngăne
din capul de înger căzut.
Uneori ne îmbătăm cu toții. Atunci fixăm criza pe
viu. Imediat ne apropiam unul de celălalt. Această apropiere este modul nostrum de a provoca negarea negației
față de orice ne iese în cale. Învinși de frenezia propriului curaj, abia atunci devenim curajoși. Evocăm faptele
pentru a da sens acestui curaj. Într-un fel suntem morți,
pentru că vorbim dintr-o data de ceea ce putem avea în
comun. Azi fără bani. Fără proprietăți. Prietenul mimează încântarea, filosoful vede. Suntem bogații trași pe roată
sau săracii care au și ei dumnezeul lor. Nopțile nesfârșite de trăncăneală, în așteptarea banilor, au devenit chiar
viața cu viteza ei monotonă ce sugerează nesfârșitul.
Prietenul dă bani cerșetorilor. Filosoful n-are, și zice că
le dă de frică, altfel i-ar da lui. Pentru o eternitate de
îndurat această neînțelegere prietenească.
Alteori bem cu vigoare alcoolul care nu ne îmbată.
Ne îmbătăm sistematic după ce cumpărăm băutură din
bani în legătură cu care prietenul tace iar filosoful forțează implicarea în cunoștințe ce ar putea destăinui
proveniența lor. Băutura se întărește în noi. Aparținem
mesei și fotoliilor în care bem timpul amintirilor, al
uitării, contradicțiilor, flecărelii. Iar apar niște bani.
Sigur, filosoful are nevoie de bani. Bea pahar după pahar. Prietenul, la fel. Nu știm ce ne așteaptă, prietenul se
lamentează între beție și amintiri, filosoful inventează
amintiri adăugate celor cunoscute. Astfel, se produce
un fel de răsuflare beată a celor care plâng sincer, cu
bucuria adevărului rostit, chinuitor.
În creștinătate e bine ca umilința să nu fie provocată.
Ion Stratan ținea în frâu o luciditate marcată atunci
când vorbea despre viață ca loc iminent al unui sentiment unic, făcut și nu născut.
Veselia dacilor-creștini la înmormântare. Bucurațivă, fraților!

Ion Stratan a atras atenția asupra calității de muritor-jucător a poetului pe pământ. Nichita Stănescu a
vizat cerul, la propriu. Altfel, de ce ar fi scris Antimetafizica?
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Apropierea de moarte este o permanentă actualizare
a botezului. Începi să vezi în realitate. Cine pierde, câștigă!
Efectul oricărei acțiuni diabolice devine revolut.
Iminența morții pune diavolul în dificultate. Neantul
apare ca model de amintire pământeană. Este evident
efortul diavolului de a recurge la metoda sensibilizării,
emotivității, sentimentalismului. Capul de înger căzut
își limpezește gândurile în globul de cristal al capetelor
muritoare care răspund înlăcrimate în gol. Mereu cu
fața către neant.
Chiar după ce diavolul devine prietenul meu, botezul
încă ia forma trupului în care coboară.
Ortodoxia administrează ritualul afundării creștinătății și a scoaterii ei la suprafața din apă. Pentru că
botezul este actualitate nemuritoare, răul se
perfecționează prin comparații care scapă tradiției și
rămân simple amintiri, adică înțelesuri adaptate
imperfecțiunii diabolice a muritorilor.
Acțiunea diabolică omite clipa cea repede în care
botezul este valabil, pentru a ne face părtași, exclusiv,
momentului morții. Orice amintire ce scapă tradiției
printre degete este cuib de diavol. Amintirile dezlegate
de tradiție sunt aducătoare de moarte și singurătate și
formează iadul celor incapabili de idei generale, platonice.
Pentru Nichita Stănescu, Eminescu este Unsul
poeziei în cea mai pură tradiție ortodoxă a prezentului
și a prezenței lui Hristos în lume.
Actualitatea botezului se înfăptuiește prin inițierea
permanentă chiar și a tradițiilor inexplicabile, în vederea ocupării cu prezența noastră a spațiului, așa cum
inexplicabil trupul nostrum a fost ocupat în Duh Sfânt
și în Hristos.
Cufundarea în apă și îmbrăcarea în Hristos sunt
absolut necunoscute diavolului. El poate fi botezat după
toate regulile, atâta vreme cât ființa lui este în fiecare
moment centrul rațional al săvârșirii unei taine. Vrea să
știe ce este taina, poate pentru anihilarea unui sine a
cărui memorie este o instabilă colecție de noutăți.
Știu totul despre prietenul meu. Este noutatea continuă ce dizolvă orice rigoare. Mă simt eliberat când îl
părăsesc pentru câteva zile. Părăsesc iadul pentru a mă
regăsi, când ne revedem noutatea mă judecă: nu țin
pasul! Nu am ieșire. Un bâlci al inovațiilor cu orice
preț. De ce ne copilărim câtă vreme nu putem uita
copilăria împreună?
Filosoful poate intui uneori gândul diabolic și exprimă

clipa încremenită pe fața scălâmbăiată a prietenului.
Toate acestea se află aidoma în capul de înger căzut.
Vine momentul theoretic al serii. În cuvintele lui despre
prieten, filosoful se supără pe sine, pentru a avea motiv
să-l părăsească. Până a doua zi. Revenim împreună.
Dănțuim, ziua-n amiaza mare pe capul prietenului meu
de înger căzut. Acolo unde suntem, diavolul nu ne vede.
Fără ritual, creștinătatea se reduce la o pedagogie
împotriva căreia libertatea de a spune nu este suficientă
pentru a o reduce la tăcere.
Prietenul nu poate înlocui bârfa cu nimic. Sensul
clevetelii este morbiditatea cu care el ocrotește excelența. Clevetitorii formează o lume în ei înșiși, lume în care
bârfa, permanent îi ridică în rang, după modelul ierarhiilor sociale. Bârfa se limitează specific la nonsensul
cultivat cu meticulozitate de agricultor. Bârfa este doar
una din posibilitățile acestor nefericiți de a rămâne
exclusiv în lumea aceasta.
Filosoful îmi spune că n-ar vrea să retrăim perioadele de huzur, când trupul ne era încercat de orgii
împărătești, de altfel copiate cu sârgul acela al ignoranței care vede totul și pentru veșnicie, cu ochi de copil
bătrân. Strălucitoarea noutate fără sfârșit. Femeile,
cadâne ad-hoc, coborau privirile prefăcute, mângâiate
de privirile noastre sătule de propriul anonimat în
preajma acestor clișee vedetă. Trăiam prin comparație
cu ultima peliculă vizionată. Actorii mureau pentru
iubitele lor. Noi vulgarizam erecția în idea că rostim
replici de film nu că am fi dezinteresați, anatomic vorbind. Micul nostrum cerc decrepit, victima unei rudimentare mizanscene.
Prietenul nu credea în posibila indiferență față de
femei. Majoritatea erau urâte. În plus etalau veșnica
suspiciune care îmbătrânește orice curvă. Mereu cu
ochii beliți după bani, pentru a fi consecvente cu posibila devalorizare imperceptibilă a sinelui lor și pentru a
ști când să modifice prețul pe oră. Râsul era haotic. Dar
ochii lor nedormiți, oglindă a sufletului, aminteau abulic de prefăcătoria pictorilor pentru care, cândva, unele,
fuseseră subiect de amor sau model. Paralelismul vieții
curvelor cu cel al pictorilor și artiștilor e valabil încă și
a fost evocat, într-o seară, pe punte. Prietenul crede însă că viețile lor se întâlnesc iar banalitatea sexuală dintre aceste două categorii de oameni poate fi practicată
și de noi, ca turiști iahtologi, prin Elada. Filosoful nu e
de accord.
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Prietenul vorbește în draci. Cu toată lumea. Dă nume
oamenilor întâmplători, neștiind că există și nenumitul.
Începutul haosului prin conservarea cu orice preț a
ignoranței. Diavolul face toate corelările exterioare lui,
până când cuvintele se denominează. În interior e sufletul prietenului meu, un zumzet de albină puturoasă.
Astăzi, pentru noi, Mihai Viteazul e mai mult cel
din pelicula lui Sergiu Nicolaescu decât omul descris,
după Petre Grigorovici, în compilația lui Stephanus Zamosius. Ne-am gândit să producem un film. Evităm
astfel disconfortul extracției noastre marginale și ne
impunem brusc în centrul atenției. Pentru totdeauna.
Totul era pus la cale. Sau însistența prietenului de a fi
grabnic nemuritor ne-a făcut să credem asta. Probabil
nu erau suficienți bani. Înainte să plecăm la barcă am
văzut vre-un million și ceva de euro, pe dinaintea ochilor, bani lichizi. Și totuși puțini, foarte puțini!
Cazinoul. Bucuria dură, clarificată de prieten în gând:
voi câștiga! Astfel se asigură că diavolul îl înțelege. Vor
păși amândoi pe întinsele covoare moi, sub lumina
blândă a lampioanelor și vor participa împreună la bucuria acestei seri definitive ce nu acceptă decât victoria.
Diavolul stă la o masă, cu capul de înger căzut între
mâinile pe care și le trece prin păr. Afișează o tristețe
personalizată, legată de faptul că prietenul a depășit ora
de plecare convenită împreună. Dar prietenul meu
întârzie. Diavolul nu i-a cerut decât să-și respecte cuvântul
de onoare, condiția sine qua non a biruinței financiare.
Prietenul meu îl urăște sincer pe diavol, mai ales
după episodul cu cazinoul. De aceea încearcă să se facă
înțeles de oamenii influenți, cu bani. Aceștia nu sunt
amatori de excese. Rezervați, în efortul lor de compasiune,
exclud din capul locului tentația altruismului. Pe de altă
parte, prietenul meu nu se poate abține de la dorința
fierbinte, arzătoare, de a fi în locul lor. Însă, când vorbește de bani cu bogații, își cenzurează comportamentul, strânge din dinți de invidie și cochetează cu sfințenia. Încă tânăr și arătos nu trădează, după față, pactul
cu diavolul, căruia, la cazinou, după ce a încălcat condiția de a se însoți unul pe celălalt, i-a cerut bani. Știa că
nu este ființa potrivită pentru a îndrepta astfel de nevoi,
dar nu avea chef de un refuz, ci de înțelegere.
Bogații nu sunt în stare de pătimirea împreună, ei se
bucură de banii lor, de aceea, probabil, prietenul meu
are întotdeauna bucuria măsurată. A auzit el de unii
care fac bani. El nu poate decât să-i ia de-a gata. Dacă
40

nu reușește, un timp, își linge reținut rănile: oamenii
sunt răi, filosoful e rău! Eu, se lamentează el, cum aș
putea trăi fără mine și ei fără mine? Eu sunt inteligența
și banii, aici, în mâna mea. Generos, am împărțit din
lucrurile mele. Uneori, de ce să pedepsești, Doamne, un
om doar pentru că e ridicol? am cerut înapoi din ce am
dat de pomană și, recunosc, proferând calomnii, insulte
și înjurături. Dar niciodată, absolut niciodată n-am invocat numele diavolului, sau mai știu eu ce! Doamne
ferește! – zice prietenul.
Bucuria banului și munca însuflețită sunt finite.
Pentru a denunța pactul cu diavolul nu trebuie să fii
diabolic. Asta ar presupune supraviețuirea condiționată
de imanența răului. Înstrăinarea. Respingerea urâtului
are loc în preajma răului avortat.
Prietenul meu este un necioplit. Pretinde să-i relatezi esențialul. Face asta cu obstinație. Filosoful este, în
astfel de momente, îndepărtat violent, cu urlete și amenințări. Așa simte prietenul că viața trebuie trăită.
Filosoful ripostează de pe această lamă de cuțit a sincerității, după care prietenia mai atârnă de un fir de păr.
Prietenul meu vrea să dețină în mod absolut bucuria de a trăi. Dar el crede că bucuria este altceva decât
viața. Inteligența care-i livrează această subtilitate îl
afundă în speculații abisale care-i măresc încrederea în
sine. Este una din metodele prin care egoismul justifică
ignoranța. În acest chip bucuria devine un obiect la dispoziția celui care o deține. În iad, răul atavic nu poate
avea cunoștință de altceva, deci nici de vre-o bucurie,
afară doar de o apăsare analfabetă dinaintea unor
cuvinte ce pot reda pocăința.
Există și posibilitatea ca prietenul să mă poată înțelepți. Cu condiția să trăiesc scufundarea în incertitudinea abjecției, pentru a conștientiza apoi adierea mângâietoare a prieteniei pe care i-o port. O a patra afundare de acest fel este inadmisibilă!
Apropierea de diavol are un loc mental în lumea
muritorilor, vinovăția păcatului începe cu consimțământul minții, adică în locul căderii îngerului. Iată că
mintea omului este ținta. Mintea senină, copilăroasă a
omului este păzită de diavol pentru a nu se maturiza
întru candoare ci în neant și inconștiență, întru infantilism. Apăsarea diavolească dizolvă copilăria deasupra
timpului integral al vieții. Lăsați copii să vină la Mine
este o exigență contra cronometru, nu un îndemn la
meditație.
( urmare în numărul viitor)
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PETRU ILIEȘU
EXIBITOBIOGRAFIA
Se spune că era un tip firav şi avea părul lung şi
scria poeme stranii şi fuma ţigări fără filtru şi avea
blugii mâzgăliţi cu Hendrix, Pink Floyd şi The
Doors şi că apoi şi-a lăsat barbă şi că era o pacoste
pentru părinţii care primeau mesaje de la trecătorii prin faţa ferestrei camerei sale unde mesajele
scrise cu lumânări pe tavan – citate din Oscar
Wilde şi pereţi tapetaţi cu postere şi inscripţii care
se puteau citi din stradă
„Moartea şi vulgaritatea sunt singurele realităţi”
şi graurul negru în faţa ferestrei sau blues-urile Janis Joplin şi nişte monştri modelaţi din foi de
plumb prin gura şi ochii cărora plutea fum de
interminabile ţigări şi tone de ceai de mentă şi
Kafka şi Proust şi Cesare Pavese şi mai târziu
poeme de Allen Ginsberg la sfârşitul liceului,
şi-apoi o primă mare iubire – miniona superbă
„curvă de italieni” care l-a iubit în felul ei hipnotizată - capul pe umăr, gesturi calde şi moi şi o dedicaţie pe cartea „Viaţa şi Opiniile lui Zacharias
Lichter”, o dramă cu întâlniri pe malul Begăi, banca de lemn verde şi scorojit cu alibiul unui top de
cărţi ce trebuiau să pregătească examenul de bacalaureat, dramă cu toate privirile umede şi toate
bătăile de inima din lume şi (pacoste pentru părinţi) şi prefigurarea unei despărţiri fără urmă - se
spune - era un paria şi despre o plimbare prin parcul Pionierilor – Willi Totok în ziua ieşirii din puşcărie – priviri ferite în jur, vocile în şoaptă şi imaginea securistului pedant şi parfumat care încercase să-l racoleze prin anii ´78 dând târcoale hanoracului său militar izraelit cumpărat de la un stu-

dent curd în Complexul Sudenţesc
- un NO mare şi galben cusut stângaci pe mâneca
stângă (o pacoste pentru părinţi)
– locuind apoi într-o garsoniera la etajul 4 unde
s-a petrecut o seară cu poeţi bucureşteni de la Cenaclul de Luni şi alţi scrântiţi din generaţia postbeat cu ochii lor plini de fluturi şi de lumea eroică
a celor buni
- şi o ţigară cu marihuana poştită peste fardul cu
bronz de vopsit sobe pe faţa poetului Augustin nu
departe de fereastra cu graurul negru nu departe
căminele studenţeşti unde - se spune -lăsase o dâră de diplome la medicină compilate şi bătute la o
maşină de scris Olivetti,
- bani de ţigări Carpaţi fără filtru şi uneori răsfă cu
Rothmans International – pachete albastre şi plate
şi casete audio de la magazinul pe valută şi muzică
până peste acoperişul de beton al blocului
- un casetofon de maşină adaptat şi atârnat printre
cărţile din bibliotecă studenţi greci şi arabi pe filierele socialiste – plătitori în dolari – diplome la
medicină scrise şi dactilografiate într-o singură
noapte
profesori corupţi - viitorii milionari ai perioadei
postrevoluţionare 45 de pagini pe hârtie velină
lângă maşina albastră Olivetti care bătea al naibii
de repede şi care aducea fum albastru de la pachetele albastre de ţigări şi care proiecta în aerul
translucid hologramele Epocii de Aur peste tot în
încăpere şi în sticla ferestrelor care se înroşeau la
apusul soarelui în acel sfârşit de solstiţiu cosmic
crâmpeie de conştiinţă şi litri de cafea şi o mulţime de licenţe luate pe numele studenţilor greci şi
arabi şi apoi cele două negrese una grasă şi alta
slabă urâte clămpănind cu pantofii lor butucănoşi
pe treptele etajelor inferioare - se spune - le auzea
din vreme şi deschidea uşa apartamentului - se
spune - o oarecare anemică febrilitate – gândul că
ar fi putut să adauge la biografia sa „sex cu o negresă” rarisime pe vremea aia în urbe, cele două
urâţele şi sfioase aşezându-se pe canapeaua din
singura cameră-bibliotecă şi căni de ceai dintr-un
ceainic mare de aluminiu şi mult fum şi ele nu fumau şi priveau sfios împrejur căutând din priviri
foxterierul pe care tocmai îl pierduse şi de fapt nu
aşteptau nimic fiindcă era un fel de vizită de
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recunoaştere într-o lume albă şi socialistă unde 90%
dintre bărbaţi ar fi vrut să le aibă în apartamentul
lor la o cană ce ceai cel puţin pentru a se putea lăuda că le-a auzit tropăind încet pe treptele etajelor
inferioare urcând şi instalându-se sfioase pe canapea cu genunchii strânşi privirile curioase dar stăpânite vorbind pocit româneşte şi ceva franceză şi
ceva engleză mai bine evident decât se spunea şi o
vizită de pomină pentru vecinii din bloc o adevărată
aniversare a curiozităţii – priviri prin vizorul rotund
care comprimă imaginea celor două negrese pe
palierele dintre scări şi bocănitul pantofilor butucănoşi
şi una grasă şi una slabă, urâtele în vizita la etajul 4
unde se auzea zilnic muzică şi cam tare şi cam nepotrivită pentru timpurile când la etajul 4 se auzea
ţăcănitul maşinii de scris noaptea şi de unde mirosul pregnant al ţigărilor şi aer albastru şi valuri distorsionate ale postului de radio Europa Liberă şi
unde graurul negru în faţa ferestrei- voci care cresc
brusc şi apoi dispar în zumzăială şi ţiuit reverberat
şi cele două negrese aşezate pe canapea fără pic de
frison erotic- pentru el doar o curiozitate care făcea să-i tremure mâinile în timp ce le turna ceai în
ceşti şi se gândea la sexul lor umed şi roşu, cea slabă
şi parcă mai urâtă cu ghetele ei masive şi tropăitoare
care încheiau perspectiva unor picioare osoase ieşite
dintr-o rochie uni - nimic erotic şi doar o curiozitate
care îi făcea să-i tremure mâinile cea grasă Odette
dar fără sâni mari - cum or fi arătând înghesuiţi în
partea de sus a burţii discul rotund care înconjoară
sfârcul mare sau cum şi probabil părul pubian scurt
şi sârmos ca un fel de spuzeală în jurul unui sex
sigur umed negru şi roşu ca o insignă anarhistă
- oare coapsele şi consistenta bombată a feselor la
pipăit şi curiozitatea care făcea să-i tremure mâinile
în timp ce le turna ceai în ceşti,
- ele mereu împreună
de nedezlipit şi nici o strategie de a
le vedea singure
tropăind pe treptele etajelor inferioare căutând ceva
şi probabil necăutând nimic
fiindcă mereu împreună
iar el străduindu-se să se convingă că nu le va turna
ceai în ceşti
decât pentru a-i înnebuni pe vecinii
care priveau prin vizorul rotund cele două negrese
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trecând prin faţa apartamentelor
de la etajele inferioare
inaugurând prezenţa unui întreg continent
ce mai o întreagă lume din afara Cortinei de Fier,
o informaţie violentă pe care şi-o puteau permite
doar din spatele vizorului rotund
care focaliza ieşirea din cunoscut
- două negrese urcând treptele spre ultimul etaj unde
cunoaşterea se termină
şi începe imaginaţia
cum o fi arătând sexul lor umed şi roşu înconjurat
de părul pubian, inelat, sârmos strivit de lenjeria
intimă
un eveniment cu totul singular în cartier
şi strania lui satisfacţie – se spune - era prilejul unui
eveniment singular care lăsa libertate infinită
imaginaţiei vecinilor şi la asta – se spune –
se gândea uneori în timp ce turna ceaiul în ceşti şi
vorbea despre noile schimbări din Europa de Est
despre care cu siguranţă ele nu ştiau încă nimic
şi nici nu erau interesate să ştie- se spune – se gândea
la materia fragila şi efemera a trupului lor
străbătând labirintul doctrinelor politice şi
experimentele sociale care au distrus generaţii
- şi porţii mari de timp compromis
- un timp rebut aruncat în haznaua istoriei,
despre care ele nu ştiau nimic şi nici nu doreau să ştie
şi nici despre crâmpeiele din viaţa sa anterioară
prin anii '60 ai tinerilor fascişti italieni din Trieste
în răpitoarele lor maşini cincuecento în Timişoara
dând iama prin fetele din schimbul de dimineaţa
al fabricilor de textile
- pe vremea când mecanicii de întreţinere de la
depoul de tramvaie
scoteau cărţi din buzunarul salopetei Ezra Pound
şi T.S. Eliot în pauza de masă
filme poloneze după cină
îi priveau pe workerii nemţi legănându-se în romburile
chihlimbarii ale halbelor de bere (halele proletariatului
şi fiecare noua piesă finită care însemna o halba de
bere şi 5 ţigări)
pe vremea când travaieurii francezi mărşăluiau
prin Paris Match
iar cei englezi se întorceau spăşiţi la casele lor celulare
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- 2 nivele în cartiere tip domino – cenuşiul unor
orăşele cu o puzderie de pub-uri care drenează
vlaga săptămânală
când suedezii descoperiseră noua prohibiţie şi înfierile din lumea a treia şi puşcăriile cu un singur
pacient şi libera circulaţie a pieţei de muncă
şi era vremea
Marilor Revelaţii postbelice
când România descoperise remediul
contra anacronismului rural
şi copii ţăranilor s-au mutat la oraş unde aveau apă
caldă sâmbăta
iar duminica se plimbau pe Centru
mâncând seminţe şi privindu-se unii pe alţii
stropiţi din belşug cu parfum ieftin în cămăşile lor
albe de nailon
şi când era vremea mirajului Marii Negre cu mingile
sale mari de gumă vopsite în culori optimiste şi
costumele de baie curajoase
şi zâmbete largi în remorca tractoarelor roşii –
elevi la campaniile de cules porumb, castraveţi şi
lanurile de floarea soarelui în prim plan
şi apoi entuziasmul cu care politicienii Stângii româneşti
îndesau în puşcării duşmanii de dreapta ai poporului
la distanţa de mii de km unde politicienii Dreptei
americane îndesau în puşcării duşmanii de stânga
ai poporului
- nimic în comparaţie cu pufoaica şi cizmele
muncitorului sovietic
gata să reconstruiască temelia lumii pentru lebedele
de la Balşoi Teatr
mărşăluind sub steagurile roşii spre şantierul
Omului Nou
- un alt OM NOU decât cel planificat de Revoluţia
Chineză
- un alt OM NOU
decât cel care a inventat Pop Cornul şi stă căţărat
pe schele în fabricile de armament
- un alt OM NOU decât cel ieşit la lumină din pădurile
de la Sierra Maestra
propovăduind la microfon Victoria proletariatului
care a plătit toate oalele sparte ale istoriei
în hainele sale de Om NOU din Furnicarul orelor
de vârf
Liber să vieţuiască prin
cartierele părăsite din marile oraşe

prin arhipelagurile de human waste şi copii
modificaţi genetic
Liber să vadă în arhitecturi de monitoare stratificate
cum vieţuiesc
cele 25 de milioane de puşcăriaşi din State care
trăiesc pe cheltuiala statului
Liber să cunoască posterele marilor corporaţii
imprimeurile cu zgârie norii credinţei absolute
oficianţii în costume negre
automatele de pâine şi vin şi câmpiile de beton şi
ruinele monumentale
închinate legii falimentului
şi apoi firmele căpuşă ale protipendadei politice
Liber să cultive reclamele pentru ţigări care
încurajează feminismul
şi hărnicia femeilor din schimbul de noapte
Liber să şoptească: Ar fi trebuit să vezi lanurile de
floarea soarelui la începutul verii
când totul este de un verde intens
şi exploziile sporadice de galben portocaliu
pulbere de aur
ningând lent peste şiruri de blugi şi animalele
feroce din jungla urbană,
peste cele 20 de milioane de sfinţi care au murit
pentru Mao
şi peste sfertul din Cambogia care s-a trezit mort
din visul lui Pol Pot
nimic altceva decât (şi el) o nouă „biată victima a
istoriei” chinuită
de vocile din mintea sa
Liber să îşi aplece capul în stânga sau dreapta
pentru a vedea mai bine
expresia foştilor înalţi demnitari
uscaţi de sute de ani în
catacombele din Palermo
- Urletul lor fără sunet spre eternitate
gurile şi ochii lor
în care stă ascunsă calea noastră spre mântuire
şi desăvârşirea eterna a miliardarilor din Who is Who
Liber să îşi imagineze amintirile din viitor despre
care cu siguranţă ele nu ştiau încă nimic şi nici nu
erau interesate să ştie
despre epoca postrevoluţionară
cu foştii ofiţeri de securitate împânzind parlamentul
- se spune - cot la cot cu bătrânii virtuoşi acrobaţi
ai lecţiilor de sărit şotronul domeniilor statului
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de împărtăşit viitorul unei fericiri colective
unde omul va fi partea solida a unui Yo-Yo
ţopăind în sus şi-n jos prin aer,
bătând din mâini şi din picioare
cu gura trasă până la urechi
rumen de bucuriei
- pete roşii în obrazul său plutind în sus şi-n jos prin aer
deasupra imenselor succese ale unei economii planificate
deasupra vastelor laboratoare care clonează
imagini cu vite la banda de muls şi
botul lor umed negru şi roşu
şi numărul de ordine pe centralizatoare EXCEL
şi găinile de pe autostrăzile sedentare care dirijează ouăle
spre angrenajele BIO de împachetat
şi porcii între barele BIO de fier sfâşiindu-şi coada
în semn iniţiatic
şi oameni harnici înşurubând piesele minuscule ale
maşinăriei timpului
Km de hale luminate feeric şi suprafeţe rulante
care curg într-o stratificare labirintică
- zgomotul uniform şi hipnotic al PROGRESULUI
şi Km urbani de silent people murind singuri în
apartamentele lor septice
- vecinii fantomatici despre care nimeni nu ştie nimic
în afara de câinii lor castraţi târându-şi burţile pline şi
triste reflectate în sticla televizoarelor unde trăiesc
generaţii de octogenari Liberi să voteze siluetele
alterate ale unor lideri care păşesc grăbiţi pe linia
orizontului
înconjurându-se cu o ţesătura de ţipete acide
Liberi să privească pupitrele camerei parlamentului
unde se lichefiază şi se rafinează voturile lor în
semnul solidarităţii cu poporul
cea mai geniala afacere cu Poporul care e un
simplu cuvânt
pe care poţi apăsa pentru a goli automatul de monede
- oh zornăiala lor pe care foştii şmecheri de mahala
o adulmecă cotrobăind prin reţelele de socializare
holbaţi la cucoanele gureşe din noile oferte ale
companiilor de telefonie mobilă
- TOTUL e întotdeauna NOU şi costa NUMAI şi capetele lor aplecate peste ecrane de unde adie
o nouă perspectivă ideologică salvatoare
despre care cele două negrese din anii '80
cu siguranţă că nu ştiau încă nimic
şi nici nu erau interesate să ştie
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nici despre bârfa cu Herta în faţa intrării de la
grădina de vară a cinematografului Capitol în
aşteptarea filmului Nobel
- (o noua sminteală a memoriei) - se spune - rula
un film rusesc
unde priveai prin nişte ochelari rotunzi şi negri un
film rusesc
- în faţa intrării cinematografului Capitol (un episod
de referinţă) cu Willi, Wagner şi Freundorfer, Herta
şi toată gaşca care mai apoi s-a pus pe murit
în afară de el şi de cele care au urmat când (sminteală
în ordinea memoriei) o maşină Dacia cu trei ofiţeri
l-a luat din zbor de pe stradă
şi au planat împreună abrupt
în apartamentul de la etajul 4
- deasupra acvariului cu stoluri de poeme aurii
plutind printre foile unor romane
agitate cu burta mare şi neagră
răsucită în sus
valsând printre scrisorile de familie
fotografii colorate palid
şi decupaje de ziar în trombă printre degetele
ofiţerilor în civil
răscolind acvariul apartamentului şi depunerile de
minuscule excremente ale problemei de identitate
din Epoca Noului Om întreţinută cu viermişori
roşii, pureci uscaţi de baltă şi vitamine de import
zvâcniri de copertă Soljenitîn
scăpate ascuns după lumina pâcloasă a neonului
şi maldărele de fiţuici răspândite fulgerător prin
toate cotloanele în lumina pâcloasă
mirosind a mucegai şi igrasie
a ceai şi ţigări fără filtru
a hrana uscată din bibliotecă
şi a contorsionărilor perverse de rafturi agitate
mâinile plăpânde şi albe şi zburătoare ale ofiţerilor
în civil străbătând unduit ochii rotunzi ai mobilierului
şi sonorul surd şi constant prelins din colecţia de viniluri
şi sonorul surd şi constant din bluesul efemer al
casetelor audio prin anii '80
şi distorsiuni ale feţelor în aerul rarefiat de la
etajul 4 şi salturile costumelor civile în încăpere
după foi rebele plutind cu lentoare
şi dansul mişcărilor şi-al vocilor care pluteau cu
lentoare în încăpere
şi fragmente de cuvinte învălmăşite
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şi întrebări fără răspuns
- un deget imens aţintit spre el
şi vapori vagi de
manifeste neidentificate
- o bruscă schimbare de cadru în săli de anchetă
şi fragmente de cuvinte învălmăşite
şi întrebări fără răspuns
şi ore în şir de fragmente de cuvinte învălmăşite
în sălile de anchetă
şi pasul delicat de pantofi delicaţi ai celor două
superbe negrese pe treptele etajelor inferioare
urcând
iar el – se spune – năpădit de o teribilă curiozitate
cum o fi arătând sexul lor umed şi roşu
înconjurat de părul pubian
inelat sârmos strivit de o parfumată lenjerie intimă
iar el - se spune – cufundat în materia fragila şi
efemeră a trupului lor
apăsat ca o lentilă peste sălile de anchetă
năpădit de umezeala roşie şi neagră de mai târziu
şi de fragmente de cuvinte care se schimbă mereu
şi multă muzică în urechi
odată cu orele ofiţerilor în civil
repeziţi să şteargă urmele timpului
care curgea în şuviţe subţiri şi roşii prin fisura
acvariului său
- inundând sălile de anchetă
şi apoi presimţirea inexplicabilă a unei mereu reîntoarceri
spre vizitele aproape erotice din anii '80
- negrese superbe urcând scările
- ofiţeri în civil şi săli de anchetă
imense
albe
pe tavanul cărora
pluteau cu burta în sus
colecţiile sale de fluturi şi peşti exotici şi chiar o
fotografie
– se spune din acea tinereţe captivă unei inexplicabile mereu
reîntoarceri
în clipa
când o mulţime din toate cele petrecute
s-au petrecut
şi poate când nimic altceva decât
un graur mare şi negru care se apropie curios de
fereastră

până ce acoperă întreaga perspectivă
şi ţiuie din miezul său roşu
o lumina rotundă şi roşie
care se tot apropie şi acoperă întreaga perspectivă
care şi ea se apropie
şi – se spune – îi ţiuie în ochi până la senzaţia de
ţipăt
Şi ţipătul
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Timişoara ianuarie 2013

Edvard Munch - ȚIPĂTUL (fragment)
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un cazier judiciar datorat unor atacuri repetate şi comportamentului injurios la Roma între 1600-1605, o omucidere tot la
Roma în 1606 care va duce la fuga din oraş, iar în peregrinările
sale o nouă întemniţare în Malta pentru o presupusă pedofilie în
1608, finalizată cu o altă fugă şi o desfigurare la Napoli în 1609
înainte de a muri absurd la întoarcerea spre Roma, prădat şi fără
speranţă.
Mai multsărac, refuzatşi nerecunoscut, Caravaggio vatrăi la
limită atât viaţa, cât şi arta: Temperamentul violentşi orgolios al lui

FLORINA CODREANU
Primul pictor al tenebrelor
Caexponental epocii în care atrăitşi apictat, Michelangelo
Merisi da Caravaggio (1571-1610) reprezintă eroul lombard
care a ridicat realul la rang de monumentalitate, schimbând
la faţă pentru totdeaua pictura occidentală. În perfect dezacord
cu predispoziţiile artistice ale vremii, artistul nu se lasă vrăjit
de epigonismul Renaşterii şi se fereşte de lavajul cerebral
practicat de majoritatea tovarăşilor săi de breaslă. Dacă pentru el pericolul cel mare vine din direcţia apologiei corpului
uman cu evidentă ascendenţă în Michelangelo şi Rafael şi
din clar-obscurul dramatic al lui Tintoretto, nu acelaşi lucru
se poate spune despre realitatea propriu-zisă pe care nu ezităsăo îmbrăţişezeîntr-o picturădeopotrivăonestăşicombativă.
Reprezentant al Barocului mai ales în ceea ce înseamnă el
reacţie împotriva manierismului cu accentul pus pe mişcare, fie
ea fizică, emoţională sau spirituală, şi pe transformare, Caravaggio
lansează în pictură lupta pe viaţă şi pe moarte dintre lumină şi
întuneric. Prin luminarea adevărului dintr-o realitate copleşită de
întuneric, acesta foloseşte ca tehnici principale eclerajul şi clarobscurul, de altfel cele mai potrivite să ilustreze o epocă atinsă de
prefaceri şi de evenimente violente. Conjuraţia morţii împotriva
vieţii e doar una din formulele criticii întrebuinţate în descrierea
epociiîncareaactivatpictorul.
DupăformarealaMilano (1584-1592) în ucenicialuiSimone
Peterzano, un pictor milanez şi eleval lui Tiţian, tânărul Caravaggio
se mută la Roma (1592-1606) – capitala artei prin excelenţă.
Odată cu experienţa romană, acesta îşi va consfinţi faima sau
infamia de pictor peregrin, ajungând în Napoli (1606-7), Malta
(1607-8), Sicilia (1608-9), din nou Napoli (1609-10), iar pe teritoriul toscan moare subit în 1610 pe o plajă din Porto Ercole.
Biografiasaesteunaîncărcatădetarelepropriuluidestintragic:
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Caravaggio trebuie să fi suferit cumplit în urma acestor lupte
continue cu ipocrizia morală şi artistică a mediului în care trăia,
ceea ce a accentuat mai mult dezechilibrul său psihic. Cu toate

acestea, succesul şi celebritatea nu l-au ocolit, bucurându-se de
patronajul şi protecţia mai multor personalităţi ale vremii: familiile
Sforza şi Colonna, cardinalii Pandolfo Pucci şi Francesco Maria
del Monte, cavalerul Giuseppe D’Arpino şi marchizul Vincenzo
Giustiniani. Însuşi Papa Paul al V-lea îi comandă pictarea unei
Fecioare pentru Bazilica Sf. Petru, pe care acesta va eşua să o picteze în acord cu normele Contrareformei, riscând în mod inexplicabil să folosească ca model pentru Madonna cu şarpe (16056) o prostituată. Cuvintele de refuz ale unui secretar al cardinalilor papei sunt cât se poate de edificatoare pentru felul în care era
receptat pictorul şi pentru stilul tenebros care îi era atribuit: Nu

găsim nimic în acesttablou decâtvulgaritate, sacrilegiu, impietate şi
dezgust. Pare a fi lucrarea unui pictor care ştie să picteze, dar al
cărui spirit zace în întuneric, de mult îndepărtat de Dumnezeu, de
iubirea către El, şi de toate gândurile bune. Ratând şansa de a picta

pentru cel mai important edificiu al creştinătăţii, Caravaggio
ratează totodată şansa de a se afirma ca pictor în toată puterea
cuvântului, rămânând multă vreme în istorie un proscris şi un
condamnat la moarte, dincolo de vagabondajul cotidian care îl
făcusedejanotoriu.
Într-o vreme în care Italia trecea printr-o perioadă de criză
după epuizarea intenţiilor Renaşterii, era prea puţin semnificativ
faptul că un pictor venit din localitatea Caravaggio realiza un
dublu act de pionerat, anume prima reprezentare a „leşinului“ cu
efect teatral în Extazul Sf. Francisc (1595) ce avea să marcheze în
opinia criticilor naşterea picturii baroce şi prima reprezentare a
instantaneităţii în pictură prin Băiatmuşcatde şopârlă (1595) după ce în sculptură acest lucru fusese atins încă din perioada elenismului. De asemenea, veşnicele acuze de grosolănie plebeie şi
impudoare vor distrage atenţia de la calitatea revoluţionară a unei
picturi ce nu mai avea nevoie de acordul Papei pentru a exista.
Mai mult, spiritul caravaggesc e atât de cuprinzător încât nu are
oroare de valorificarea chipului omului de pe stradă şi de reprezentarea unor tălpi bătătorite, unghii murdare, fructe putrezite
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sau frunze ofilite. Jakob Burckhardt explică această dispoziţie în
mod elocvent: Concepţia lui este să arate spectatorului că faptele

sacrale de la obârşia timpurilor se desfăşuraseră exact în chipul în
care le-am situa în străzile unui oraş meridional de la sfârşitul secolului al XVI-lea. Aici, anularea distanţei dintre privitor şi operă

împreună cu înlăturarea elementului de siguranţă oferit de ramă
spectatorului generează un efect de participare pe care arta picturiinul-amaiexploatatînainte.
Fără a fi considerat baroc decât în parte sau deloc de unii,
Caravaggio e indiscutabil un deschizător de drumuri care explorează toate conflictele artei, de la contrastul izbitor dintre lumină
şi întuneric la reprezentarea omului ca accident, prin intersectarea fortuită a luminii cu umbra, unde lumina nu mai e supusă lui
în maniera antropocentristă a Renaşterii: Nimic nu separă mai

la şi stigmatizat de o mentalitate care-l eşuase înainte de a-l înţelege, lăudându-i mai degrabă complezenţele artistice decât inovaţiile
creatoare. În acest fel artistul fără suflet sau „distrugătorul picturii“
nu sunt decât etichete ale neputinţei de a înţelege un mare pictor,
de aici şi incapacitatea de a-l clasa irevocabil pe linie barocă: Desco-

perim în el o profunzime epică, o umanitate, o voinţă apostolică
foarte depărtate de atitudinea barocă: alcătuirea concentrată,
adâncită într-un singur sens constituie solitudinea lui istorică în
mişcarea barocă şi dincolo de ea. Directa veracitate face, prin ur-

mare, din Caravaggio un caz greu de clasat cu toate că alături de
Annibale Carracci aflat la Bologna, unde el era la Roma, se pun
bazele tradiţiei baroce. În completare, pictorul nu pictează doar
pentru sine ci se bucură de comenzi publice importante pe care
le duce la bun sfârşit. De pildă, lucrările realizate (1599-1601)
mult lucrările istorice ale lui Caravaggio de arta Renaşterii decât pentru Capela Contarelli în San Luigi dei Francesi sau Capela
renunţarea la o imagine nobilă, frumoasă şi eroică a omului. Cerasi în Santa Maria del Popolo pot fi admirate şi azi atât ca
Personajele sale sunt aplecate, încovoiate, alungite sau cel puţin cu modelealearteibaroceitaliene, câtşicaurmealegeniului
capul plecat. O portretistică, aşadar, în care acesta se foloseşte de creatorcucareafostînzestratCaravaggio.
supradimensionarea personajelor cu rol de apropiere a privitoruPictând cu anvergura morţii şi a spaimei ce au dominat
lui, iar lipsa premeditată a unui prim plan articulează implicarea Europa apuseană la sfârşitul secolului al XVI-lea, Michelangelo
spectatorului în scenă. În egală măsură, echivocul nudului mas- Merisi da Caravaggio reprezintă un fenomen artistic ce a iscat
culin, pe care l-aimpus în defavoareacelui feminin, se opune fru- dificultăţi atât la nivelul operei în privinţa cronologizării şi atribumuseţiidesorgintedivinăspecificăluiMichelangelo.
irii paternităţii, câtşi lanivelul biografiei începândcu anul naşterii
Alegând un drum propriu, în care modelele instaurate îşi – unde două versiuni au planat asupra biografilor (1571 şi 1573)
pierd relevanţa, Caravaggio va picta în parametrii propriilor obsesii. până la descoperirea contractului său de ucenicie de la Milano, şi
Chipul său îi traversează evoluţia creativă şi opera ca atare într-o terminând cu elucidarea morţii – unde nici azi nu se ştie cu exacmanieră autobiografică şi adesea vizionară. Îl găsim într-o primă titate dacă a fost crimă, febră, tifos sau alt soi de maladie.
fază într-o societate de muzicieni în Concertul tinerilor (1595-6) Orişicum, moartea sa a fost considerată în unanimitate la fel de
în care tânărul cântăreţ din spate, dreapta, e considerat primul scandaloasăprecumviaţa.
autoportret al artistului; într-un Bacchus bolnav(1593-4?) în care
Redat publicului abia în anii 1920 de către Roberto Longhi,
experienţa spitalicească e transformată în viziune mitică, redând după trei secole de omitere sau reducere la câte-va fraze în lucrăun zeu transfigurat de boală cu figura lividă şi buzele decolorate. rile dedicate artei vremii, pictorul condamnat la uitare revine pe
Mai apoi e martor involuntar, cu o expresie chinuită, la Martiriul scena intransigentă a istoriei după al doilea război mondial cu
Sf. Matei (1599-1600) şi în cele din urmă e cuprins de o tristeţe câteva expoziţii de răsunet la Palazzo Reale din Milano cu Carainfinită, probabil sub presentimentul propriului sfârşit, în Sf. Ioan vaggio şi Caravaggienii, la Muzeul Metropolitan din NewYorkcu
Botezătorul (1609-1610). De departe cel mai impresionant rămâ- Epoca lui Caravaggio şi la Grand Palais din Paris cu Secolul lui
ne autoportretul din David cu capul lui Goliath (1605-6 sau 1610), Caravaggio în colecţiilefranţuzeşti.
unde capul decapitat al uriaşului e prezentat ca ultim autoportret,
În pofida faptului că maniera caravaggescă, specific tenecuprivireagoalăşipierdutăceaccentueazănelinişteadintotdeauna
broasă, bazată pe folosirea dramatică a chiaroscuro-ului, a fost
a pictorului. E interesant de observat în acest punct că singura popularizată cu succes de aşa-zişii Caravaggişti în persoana lui
pânză semnată de Caravaggio e tot o decapitare, anume Decapi- Orazio Gentileschi şi fiica Artemisia Gentileschi, Bartolomeo
tarea Sf. Ioan Botezătorul (1608) în care numele artistului se scrie Manfredi, Caracciolo, José Ribera şi alţii, persistând la Roma pâdinsângelescurs alceluidecapitat.
nă în 1620 şi răspândindu-se apoi în afara Italiei şi în alte părţi ale
Vindicativ şi autopedepsitor, artistul îşi înscenează la nivelul Europei (Şcoala de la Ultrecht prin Baburen, Terbrugghen,
picturii propriul parcurs biografic, lăsând să transpară toate date- Honthorst şi Şcoala de la Lorraine prin Georges de la Tour), cu o
leunuisufletrăstignit, sacrificatdeuntimp carenu-lputeaasimi- prelungire până în 1650, critica a rămas opacă la influenţa lui
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Caravaggio: Tenebrele, pe care le-a introdus în pictură,
învăluie până şi amintirea lui. A dispărut din cronologie, a
dispărutdinlisteleistorieiartei.
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atât de roşu, fără sonor
se lăsa o pâclă peste munţii mei
nu ţin minte să fi iubit atât de mult pădurea
zilnic primeam animale în casă
să stea la masă cu noi
tigri vulturi urşi oameni fără suflete
unii chiar mă îndrăgeau
mergeau cu mine pe acoperişul blocului
cântam din u2 ne luam de gât
săream cu ochii deschişi ne transformam
într-o altă viaţă în avioane de război
venea salvarea şi totul era atât de minunat
atât de roşu fără sonor
atunci înţelegeam de ce nu ne mai iubeam eu şi cu
vulturul
eu şi cu tigrul eu şi cu...

moştenirea
se vindea tot ce era de vândut
se ajustau vieţile pe la capete
până când rămâneai mut într-un ochi
alţii ar fi spus că liniştea vine din coate
şi că tâmpla se sprijină într-un beţiv
dar nu
eram călător ca şi tine
pierzanie şi avere întruchipate pe labele din faţă
de unde şi rostul mâinilor

Caravaggio - Sf.Ieronim scriind (detaliu)
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să taci
eu sunt veşnicul bătrân înşurubat în pământ
şi în memoria numelui meu mă declar om
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OVIDIU PECICAN
NODURI CRITICE
În Jocul ielelor de Camil Petrescu – nu l-am recitit
de când eram elev la liceu, altfel spus de la prima lectură – descopăr mediile socialiste dinainte de 1918. Ruscanu
e unul de-ai lor. Cred că la prima lectură, să fi fost prin
75-56, asta mi s-a putut părea o concesie adusă cumva
regimului, mai ales că nu ignoram nici Un om între oameni. Romanul în trei volume îl cumpărasem de la anticariat – îl mai am și acum în biblioteca de la Arad –,
aveam pe atunci ambiția să cumpăr tot ce puteam din
marii autori, eventual opera completă (Balzac, Shakespeare
n-au scăpat de acest tratament al adolescentului care
eram, dar ei erau publicați ca atare în colecția „Clasicii
literaturii universale”.
Interesant acest socialism intransigent, idealizat în
text prin figura protagonistului, utopic în dorința lui radicală de dreptate socială, dar înfrânt tocmai prin asta.
Dezvoltat în contact cu neveste de miniștri, într-un mediu dezordonat și sărăcăcios (al periodicului amărât pe
care îl scoate), acest socialism are mai multă tangență cu
un soi de modă, parcă, decât cu realitatea subordonării
piramidale fără crâcnet Partidului și Internaționalei.
În Suflete tari totul debutează cu o scenă „rusească”.
Suntem în casa boierului Boiu, iar prințul Bazil vorbește
despre duelul iminent dintre el și Andrei Pietraru. Întreaga
scenă – două pagini și jumătate tipărite – e excelent scrisă,
căci aici nu doar că apar personaje importante ale piesei și
relaționează credibil, într-o ramă de roman rus sau de
povestire cehoviană, dar mai e și caracterizat bine (fiindcă
contradictoriu) Andrei Pietraru însuși (ba, ratat, ba ins
superior care e demn de o carieră mai ilustră decât boierii

din genealogia renumită a gazdei).
În Mara lui Slavici lucrurile rămân pe mai departe
enigmatice. Într-adevăr, de ce nu se cheamă romanul
altminteri? (Cineva pomenise versiunea Copiii Marei.)
Semnul acesta nu e deloc neglijabil într-o încercare de a
înțelege ce se întâmplă, de fapt, în romanul acesta clasicizat.
Peste toate tribulațiile, în mintea lui Slavici Mara rămâne
personajul tutelar. Difuz, ea e prezentă peste tot, umbra
ei veghează discret, dar și concret, la destinul copiilor ei.
Mara ajunge un fel de mamă tutelară, de zeiță oțioasă a
locului și timpului, începătoare de stirpe (o vedem ca pe
Isis, cu copiii ei, după moartea soțului, acest Osiris neglijabil,
abia menționat.)
Și personajele sunt numite „românește”, Națl sau Hubărnațl,
și nu Ignaz(ius) Huber, de pildă. E pronunția și transcrierea
Marei, a unui om care știe citi și scrie românește, dar care
nu are cultura Persidei, cultură de școală monastică nemțească.
Nu întâmplător, Mara arendează un pod. Acesta se dovedește trecerea între două lumi. În prima, copiii ei sunt
învățăcei. În a doua, o iau pe cont propriu. În prima se
întinde umbra tutelară a mănăstirii Maria Radna, iar
iubirea Persidei și a lui Ignazius Huber rămâne castă,
pură, platonică și spirituală întru totul. Dincolo, ea se
împlinește prin căsătorie, dar se și deteriorează. Dacă
Radna e lumea paradisiacă a neînceputului, Lipova e
opusul ei, realitatea violentă cu toate ale ei. De altfel,
Slavici vorbește expres, în titlul cap. al XI-lea, de „Altă
lume”, semn că și el împarte lumea romanului în două
cel puțin.
Începuturile majorității capitolelor sunt, de asemenea,
aproape paremiologice. Cap. al III-lea: „Nu-i nimic mai
iute decât gândul, iar vorba poartă gândul dintr-un om
în altul.” Cap. al IV-lea: „Omul vede cu ochii, aude cu
urechile, dă cu socoteală și te scoate în cele din urmă
cum ești, orișicât de mult te-ai sili să-i pari altfel.” Cap.
al VI-lea: „Noroul nu umblă târâș, ci zboară pe aripi
iuți și-ți iese, când îi vine rândul, fără de veste-n cale:
degeaba îl cauți când nu-l găsești; degeaba fugi când el
aleargă după tine; norocul tău e numai al tău, și chiar
dacă nu l-ai cunoaște tu pe el, te cunoaște el pe tine și
nu te părăsește.// Te miri însă de unde iese, și de aceea
stai mereu gata, ca să-l apuci precum rândunica prinde
musca din zbor.” Cap. al IX-lea: „E mare stăpân rușinarea,
și om să fii ca să nu i te pleci dacă o cunoști.” Cap. al XII-lea:
„Nu poate, așa zicea rânduiala breslelor, să intre în rândul
stăpânilor decât acela care, pe lângă toate celelalte, a mai
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făcut și doi ani de călătorie, Așa e bine! Numai încetul
cu încetul, sub bună pază, prin multe ispitiri, numai după
ce s-a lovit cu capul de toate zidurile și a dat destule dovezi că e destoinic de a se povățui însuși pe sine, are
s-ajungă omul stăpân de capul său și povățuitor pentru
alții”. Cap. al XIII-lea: Datoria să ți-o plătești la timp, căci
are și ea rostul ei și nu stă, și dac-o lași nebăgată-n seamă,
în amorțire, ci mișcă și crește de n-o mai poți stăpâni în
cele din urmă.” Cap. al XVII-lea: „Nu trece nimic peste
iubirea de mamă!” Cap.al XVIII-lea: „Se deprinde omul
cu toate...” Cap. al XIX-lea: „Mari lucruri se pregăteau
în lume.” Cap. al XX-lea: „– Lasă, draga mamii, că toate
au să iasă bine. Are fiecare norocul lui. Au pățit-o altele
și mai rău decât tine și tot au ajuns femei cu casă bună.”
Mereu totul demarează de pe un plan al locului
comun, al bunului simț. Suntem, într-adevăr, în lumea
burgheză unde lucrurile se petrec așa cum se cuvine,
cel puțin la nivelul enunțurilor. Desigur, e și o morală
aici, dar e mai mult decât atât. E un orizont comun, o
mentalitate dominantă, unde norocul, răul, regulile,
iubirea maternă sunt reglate clar prin norme transmise
oral, înafara discuției, într-o proiecție de filosofie
populară, o viziune comună.
Mara e romanul unei familii, primanoastră Forsythe saga.
După ea a urmat Duiliu-Zamfirescu cu ciclul Comăneștenilor,
dar departe de calitatea romanului lui Slavici. Romanul
familiei unde mama joacă rolul de pivot, de personalitate
tutelară. Ea iscă viețile și derulările, ea le amortizează
durerile și căderile.
Între „A rămas Mara, săraca, văduvă cu doi copii...” și
„... în casă era liniște și Bandi râdea înainte”, Mara se
întinde ca în spațiul jalonat de compătimire și sarcasm.
Criminalul paricid din final râde, el a așternut lepsedea
morții peste conflictul care îl măcina. Dar Mara, deși
biată văduvă, a avut noroc. Două biografii din interiorul
aceleiași alianțe de familie care stau sub semnul compensărilor.
Văduva a avut noroc în afaceri și cu copiii ei, chivernisindu-i.
Bandi și-a rezolvat conflictul cu sine, cu tatăl și cu lumea,
instaurând liniștea. Iar liniștea din casa Heber-ilor cei
tineri e și liniștea în care se scufundă romanul, și, odată
cu el, lumea Marei. O reglare de conturi pe care justiția
cea oarbă a îngăduit-o...
Bandi a rezultat dintr-o legătură a bătrânului Huber
dinafara căsătoriei, așa cum Smerdiakov s-a născut în
condiții asemănătoare, dar și mai caricaturale, dintr-o
„alunecare” a bătrânului saltimbanc beat Karamazov în
50

poalele unei nebune cerșetoare. Și unul, și celălalt primesc până la urmă un loc în anturajul familiei paterne.
Și ambii sfârșesc prin a-și ucide tatăl. Fire invizibile ce
leagă opera lui Slavici de a lui Dostoievski, cea a rusului
fiind aproape simultan scrisă cu Mara (1881), publicându-se în 1880.
Tema descendentului idiot al familiei apărea și în
Pădureanca (1884), unde respectivul frate al proprietarului e ucis la treierat, din greșeală, agățându-se în mașină.
Diavolul apare în Mara abia în cap. al IX-lea. El este
un studios ardelean la Viena, cam pătrățos – dar nu neapărat și burduhos (de aici numele lui, Burdea?!) –,
cultivat, cu priviri sfredelitoare, neliniștitoare. O crispează și o inspectează pe Persida și, intruziv, e la curent
cu cele mai intime detalii legate de amorul ei pentru
Națl. Are ceva din spiritul malefic al lui Lică Sămădăul,
dar e numai un martor și confident. E, de altfel, intelectual. E, și el, vizitatorul lui Codreanu, apărând sub genericul slavician de „Altă lume” (chiar titlul cap. al IXlea). Aparține, în felul lui, e drept, „celeilalte” lumi, fie
că e vorba de cea infernală, deschizătoare de neliniști și
suferințe, fie că referirea se face la lumea tenebrelor
introspecției...
De fapt, Mara e povestea cuceririi de către români,
în era capitalismului comercial incipient, a orașului de
provincie dominat de nemți (Lipova e în Banat, deci
nemții sunt șvabi, chiar dacă familia Huber vine dinspre
Viena). Curios, acest lucru se face prin femei. Mara taxează
trecerea Mureșului dinspre Radna spre Lipova (și nu
numai!), Persida intră în familia starostelui măcelarilor,
Huber, iar Trică intră în tagma cojocarilor prin intermediul nevestei staorestelui Bocioacă, dar se rupe din acest
mediu – ca un autentic Fabrizio del Dongo sau un Julien
Sorel - și preferă să se înroleze în armata imperială.
La secchia rapita e o parodie a lui Alessandro
Tassoni (Modena, 28 septembrie 1565 – Modena, 25
aprilie 1635) după Gerusaleme liberato al lui Torquato
Tasso. Luptele dintre cele două cetăți italiene, Modena
și Bologna pentru o găleată, în vremea împăratului
Frederic al II-lea și al aliatului său Ezzelino III da Romano,
fac obiectul atenției poetului într-o operă care a pus bazele operei eroicomice. Libretistul Gaston Boccherini și
compozitorul Antonio Salieri au compus o operă omonimă, inspirată de opera lui Tassoni întâia oară la Burgtheater din Viena, în 21 octombrie 1772. Ulterior, a fost
reprezentată la Mannheim (1774), Dresda (1775) și
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Modena (1787). Alte montări muzicale ale operei au
aparținut lui Nicola Antonio Zingarelli (1793), lui Francesco
Bianchi (1793) – ambele pe libretul revizuit de Angelo
Anelli –, și de Giulio Ricordi, în 1910 (cu libretul revizuit
de Renato Simoni).
La care reprezentație a asistat Ioan Budai-Deleanu
la Viena, fermecat de ceea ce vedea până la a dori el însuși
să compună o operă similară ca gen? A fost prezent acolo,
la studii, din 1777 până în 1783. Să fi prins vreun spectacol tânărul iluminist chiar la Viena? Ori a călătorit la
Mannheim ori la Dresda, unde, poate, se mai juca în
acei ani, spectacolul respectiv? Cum ignorăm toate datele despre biografia lui Budai-Deleanu, precizările nu
pot fi făcute.
Mă întreb acum dacă în Țiganiada se pot depista
doar influențe din Tassoni sau și din Tasso. Aminta, un
model de literatură pastorală, nu pare tocmai străin de
secvențele idilice pe care, în cântecele lor de dragoste, le
aduc în prim-plan cântecele lui Parpanghel și ale celuilalt rapsod din secvența căutării fetei la castelul unde
toți petrec paradisiaco-dionisiac. A cunoscut BudaiDeleanu și opera poetică a lui Torquato Tasso? Dar pe a
lui Lodovico Ariosto? Știutor de italiană, prezent vreme
de vreo cinci ani în capitala imperiului – aflată în plină
efervescență iosefină – putea avea acces și la unele ediții
din operele acestora...
Preluând podul dintre Radna și Lipova, Mara a
asumat un rol psihopomp. Ea „vămuiește” trecerea din
lumea pusă sub semnul mănăstirii și al spiritului și a
iubirii către cea unde domnește competiția, sudoarea,
econo-mia capitalului. În acest context se înțelege mai
clar de ce trecerea peste Mureș, cu o barcă furată, de către
Trică și Persida e un eveniment public creator de vâlvă
care, chiar dacă se încheie cu bine, devine ireversibil,
căci de acum copiii Marei au ales altă cale decât cea
controlată de mama lor (podul), intrând în lumea Lipovei pe cont propriu și astfel decizând singuri ca de viața
lor să fie singurii responsabili. Cursa cu barca de-a curmezișul Mureșului este, pentru cei doi copii ai Marei, inițierea în viață, trecerea de la copilărie la tinerețea pe cont
propriu.
Romanul Mara este cel ce aduce Aradul în literatura română. Anterior, acesta a fost doar locul unde se
petreceau romane romantice maghiare, în speță Sărmanii bogați, de Jokay Mór. Acolo, pe unul dintre planurile romanului, era surprinsă evoluția unui simpatic

cuplu de tineri îndrăgostiți într-un Arad burghez.
Dincoace, mica burghezie românească și nemțească din
Radna-Lipova găsește un mediu accesibil și relativ prietenos, tolerant. În literatura română Aradul intră devreme, ca mediu citadin și cosmopolit, fără nimic ostil.
Complexul săteanului venit în Sodoma și Gomora lipsește cu desăvârșire din Mara. Suntem înainte de sindromul simbolist de la începutul sec. al XX-lea din poezia română și în altă parte decât în lumea de țărani
depeizați, deveniți poeți, a regatului.
Slavici. Când a izbucnit războiul, a plecat urgent
de la Crucea de Jos, din Vrancea, unde scria „la vie”
Sintaxa, către București, unde se afla familia lui numeroasă. În timpul ocupației germane a României cenzura
era susținută de căpitanul Manoli Kremnitz, fiul Mitei.
Românește știa bine, îl învățase chiar Slavici, odinioară.
Dar acum fostul lui dascăl refuza să îl întâlnească.
Închis de români pentru filogermanismul lui și ivinduse ocazia de a trece în Bulgaria, „… a strigat în numele
deținuților că preferă să fie împușcat și că el nu-și părăsește țara” (T. Arghezi). „Pe când îi fierbea supa cotidiană, de cartofi, pe aceeași masă de un metru pătrat el
scria zece ore pe zi” (Arghezi, în Netea, Interviuri…).
„Și în adevăr scârbă mi-ar fi de mine însumi dacă
eu, care viața mea întreagă m-am luptat ca românilor să
nu li se facă asemenea nedreptăți, azi m-aș împăca cu
gândul ca românii să asuprească în același fel pe alții”
( Închisorile mele).
„Ce faceți cu maghiarii și cu sașii, cu marea proprietate și cu orașele după ce vă veți fi făcut stăpâni pe
Ardeal? Îi asupriți cum până acum românii au fost asupriți ori prefaceți statul român național în stat poliglot,
în care maghiarii și germanii au aceleași drepturi cu românii?” (Dacoromânismul iredentist, 28 iunie/ 1 iulie 1915)
„Tare încredințat sunt, … că ceea ce fac eu este în
deplină conformitate cu marile interese ale neamului
românesc, așa cum li-au înțeles cei mai înțelepți dintre
contimporanii mei, între care regele Carol I și cei din
urmă doi șefi ai Partidului Liberal Național, I.C. Brătianu
și Dimitrie A. Sturdza” ( Politica națională română).
„Numai I. Slavici a refuzat să-l vadă [pe N. Iorga –
n. O.P.], pentru că profesorul scuipase în direcția lui
când îl întâlnise pe stradă” (Ș. Cioculescu, Argheziana)
În închisoare, la eliberare: „– Mai lasă-mă o zi și o
noapte, domnul(e) director, … să-mi isprăvesc o
nuvelă…” (T. Arghezi)
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Relatând unele întâmplări de la Măgurele, de pe
când se ocupa de educația domnișoarelor de condiție
precară, împreună cu soția lui, sub oblăduirea Academiei
Române și prin subordonarea directă lui I. Kalinderu,
Slavici pomenește un incident de la care, apoi, i s-au
declanșat toate relele. Un funcționar al Academiei, cumpărând două vițici, îl roagă pe Slavici să le crească alături
de cele din gospodăria institutului. Kalinderu remarcă:
„Acesta e numai un mic început. Mâne urmează alta,
poimâne iar alta, și așa mai departe”. Astfel, șirul abuzurilor viitoare și al imixtiunilor a fost deschis, iar Slavici
este avertizat că răul cel mare abia urmează.
În Moara cu noroc logica e aceeași. zice Ghiță:
„Am o nenorocire; pierd ziua de astăzi pentru cea de
mâine. Eu nu ți-am vorbit niciodată despre lucruri de
aceste, dar trebuie să fii și tu om, Ano, și să te gândești
la viață, căci nu pot să-ți vie mereu toate de-a gata.
Astăzi stau aici și nu mă supără nimic, dar îmi fac eu
însumi gânduri rele despre ziua de mâine, și aceste gânduri nu-mi lasă tihnă să mă bucur de ziua de astăzi. Și
poate că gândurile mele sunt deșerte, poate că ziua de
mâine are să fie tot bună, dar o voi pierde temându-mă
de cea de poimâine. Și cât vom sta aici, nu mai scap de
nevoia aceasta.” Rele presimțiri, întemeiate pe acumulări cotidiene de fapte ce anunță un viitor sumbru…
Moara cu noroc a fost tipărită în volumul al doilea
de Novele, în 1896, la doi ani după ce s-a mutat la Măgurele (fusese numit de Comisia Fundației Ioan Otteteleșeanu
din cadrul Academiei Române director la Institutul Otteteleșeanu
din Măgurele, în 1994, unde a rămas până la 1 iulie
1908, când a demisionat).
O pagină web special întocmită dă informații și
fotografii de epocă (și actuale) de la Institutul Măgurele
condus odinioară de Slavici. Arhitectura, parcul și întreaga ambianță – lacul, altarul, locuința directorului –
evocă un stil de viață aristocratic și occidental, de tip
englez. Clădirea Institutului, cu parter și două etaje,
intrarea principală cu dublă scară, turnul din arierplan
stânga dau seama de un palat elegant. Casa directorului
este alcătuită din patru corpuri de clădire lipite unele de
altele, cu turn și intrare laterală, străjuită de arcade, în
stil românesc; o casă seniorială. Revelația este că Slavici
a avut asigurat, vreme de paisprezece ani, un standard
de viață admirabil, în rândul elitelor intelectuale cele
mai înlesnite.
Slavici, în Închisorile mele, despre prefectul Bucu52

reștilor după ieșirea lui din recluziunea de la Hotel „Luvru”
(1919): „Domnul prefect, un tânăr, ras după prescrierile
celei din urmă mode și cam istovit de munca grea în care-și
petrece zilele și nopțile, m-a primit tolănit în fotoliul său, a
scos din scumpa sa tabacheră o țigaretă, a aprins-o cu un
gest de Sherlock Holmes, a tras câteva fumuri pe pufăite, apoi a început să mă ispitească”. Trecând peste sarcasmul de mare plasticitate al portretului politicianului
parvenit, se descoperă că scriitorul era la curent cu
scrierile detective ale lui Arthur Conan Doyle.
Ultimul Slavici nu e, în orice caz, antisemit. Vorbind
despre arestarea lui la Vác, în iunie 1888, el pomenește
și pe „… un slovac, parohul Andrei Roico, un antisemit”,
ceea ce marchează implicit delimitarea de acela în privința sentimentelor față de evrei. Despre arestarea la
„Luvru”, circa două decenii și jumătate mai târziu, el
spune, printre altele: „Era între noi și un rabin bătrân,
de la care luaseră până chiar și cartea lui de rugăciune,
și nenorocitul, despuiat de cele lui sfinte, plângea,
bocindu-se amarnic”. Compasiunea răzbate clar din
aceste rânduri.
S-a spus că literatura rusă a izvorât din Mantaua
lui Gogol. În egală măsură ea a țâșnit însă și din Însemnările unui nebun, de același autor. Direct din această
proză scurtă provine Însemnări din subterană de
Dostoievski, iar de acolo toată proza existențialistă, de
la Jurnalul unui seducător de S. Kierkegaard, la Străinul
lui Camus și la Greața lui Sartre. Rude îndepărtate pe
acest filon se dovedesc și prozele lui Max Blecher ori
eliadianul Jurnal al adolescentului miop (derivat, acesta, pe filieră italiană, mai cu seamă dinspre G. Papini,
Un om sfârșit).
Povestea poveștilor, Povestea lui Ionică cel Prost și
parabola cu „Muieți-s posmagii?” a lui Creangă este un
început de drum în literatura română despre care nu sa prea vorbit, dar care are urmași temeinici. Toți T.H.
Lawrence români afirmați în perioada interbelică
(Octav Șuluțiu, Ambigen, de pildă; sau picanteriile erotice din romanele lui M. Eliade) și nouăzeciștii de la Ed.
Polirom, de la Adrian Schiop la Claudia Golea și la
Ioana Bradea – ea nu de la editura ieșeană – se trag
dintr-acolo, preluând îndrăzneala pe latura ei tegumentară, denudând sexualitatea (în linia Henry Miller și
Charles Buchowski, însă). Există, totuși, și o chemare
mai adâncă a modelului, iar aceasta se referă la răsturnări mai fundamentale, cu consecințe mai adânci în
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planul ontologic. De aici vin spleenul existențial și disperarea
lui Cioran sau a lui E. Ionescu, ca și sentimentul absurdului
dintr-o tradiție inițiată de Urmuz. Ar fi greșită o descifrare
simplamente frivolă și bucolică a lui Creangă, pe această linie.
Toată critica pare să creadă că în Moara cu noroc
semnul sub care stă lumea nuvelei e zisa inițială a bătrânei:
„Omul să fie mulțumit cu sărăcia sa, căci dacă e vorba,
nu bogăția, ci liniștea colibei tale te face fericit”. De fapt,
bătrâna vorbește în spiritul lumii vechi, a satului etern,
imuabil, a ordinii feudale care este pentru păstrarea
etanșă și neclintită a ordinii existente. Prin ea se face
auzită lumea pârlită a săracului, a iobagului român resemnat care se consolează cu starea lui precară cum
poate. Or, lumea lui Ghiță și a lui Lică Sămădăul este
tocmai la antipod, ea vânează îmbogățirea cu orice preț,
dinamica e nu doar pe orizontală ci și pe scara onorurilor,
fie și prin încălcarea legii sau a legăturii de suflet cu familia. Vocea bătrânei nu este a onoarei, a virtuții, ci a
separării de prezent, a iluzionării că trecutul poate fi în
continuare reprodus, e vocea „retragerii din istorie”, a
„pasivismului” care, politic vorbind, a fost falimentar în
politica românească din Transilvania. Chiar dacă nu-și
face iluzii asupra rezultatelor, Slavici este interesat de
lumea dinamizată a capitalului românesc incipient; o
lume de hangii și de arendași provinciali (Lică, Ghiță, Mara).
Să nu ne temem pentru că avem o literatură cu valoare universală, mai importantă decât se dovedește politica ori economia țării în circuitul valorilor pe mapamond.
Au pățit-o și țări mai mici și mai anonime de pe mapamond.
Faptul că lumea ignoră – din multiple și diverse motive
– această realitate pe care mi se pare că o descifrez cu
tot mai multă precizie nu dovedește contrariul. E ca și
cum ai crede că Veghea lui Finnegan nu e o carte importantă doar pentru că e dificil de citit și de înțeles. Sau
nici irlandezii nu au o contribuție fundamentală la
literatura lumii?!...
Întors acasă de la studii, tânărul Slavici s-a angajat
provizoriu ca „scrietor” la un notar, în Comlăuș (Arad).
La rândul lui, Liviu Rebreanu, înainte de a trece în Mica
Românie, „Un an și jumătate am muncit, în servicii umile
de ajutor de notar în comunele din apropierea satului
meu, până ce am putut economisi 300 lei, cât socotisem
că-mi va fi suficient pentru călătoria la București și primele luni de trai fără perspective”(N. Gheran, A. Moldovan
(ed.), „Un ultim răspuns”, în Liviu Rebreanu prin el însuși,
București, Ed. Academiei, p. 400).

ELIZABETH BROWNING
(1806 - 1861)

V.

Sonete portugheze

Inima mi-o înalț ca-n cer un arbor,
Precum Electra urna-i funerară,
Și te privesc în ochi vărsând afară
Cenușa la picioarele-ți. Fii martor
Cât chin ascuns s-a grămdit în mine,
Și ca scântei sălbatice în turmă
Cenușa arde. Mersul tău când vine
De-ar alunga-o-n beznele din urmă,
Ce bine-ar fi ... Dar de aștepți în schimb
De mine-aproape s-o ia vântul
De praful ăsta cu dispreț călcându-l
Nu-ți voi fi scut laurii ocrotind
De flăcări părul tău, iubite, dacă
Nu te îndepărteyi de mine. Pleacă!

VI.
Departe fii de mine. Dasr de azi
Voi sta în umbra ta.Și niciodată
Pe pragul meu singurătății dată
Nu voi putea să-mi urc porunci în glas
La suflet vieții care mi-a rămas
Ori mâna să-mi ridic înseninând
Spre soare cum făceam odinioară,
Fără să am înlăturare-n gând...
Mâna ta într-a mea. Și oricât de mare
E partera sorții între noi, ia viață
Inima ta în mine, cum la vin
Iau parte strugurii. Când implorare
Dau Domnului.El numele-ți învață,
În ochii mei vede și-al tău suspin.
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LIVIU IOAN STOICIU
La bună revedere, Traian T. Coșovei
Au murit doi lideri optzeciști la nici șase luni distanță,
întâi Alexandru Mușina, apoi Traian T. Coșovei, amândoi la
59 de ani – e deprimant. Distinși amândoi cu cele mai
importante premii literare românești, n-au intrat în
evidența Premiului Național de Poezie „Mihai Eminescu”
pentru Opera Omnia (la care au fost nominalizați alți
optzeciști; ba chiar unul dintre ei a fost premiat anul
ăsta, Ion Mureșan), singurul care ar mai fi putut conta,
președinte de juriu fiind mentorul lor, N. Manolescu.
Amândoi au intrat în manualele școlare, normal ar fi să
aibă parte de posteritate, măcar până să vină la putere
generația douămiistă, să conteste valorile optzeciste și
să facă praf istoria noastră literară.
Fac o excepție, de regulă nu-mi public manuscrisele decât
după ce trece o lungă perioadă și am destulă distanță să
văd dacă merită. Am scris în ziua înmormântării lui
Traian T. Coșovei (a fost îngropat la cimitirul Bellu,
București, pe Aleea Scriitorilor, din câte am citit; Alexandru
Mușina a fost înmormântat într-un cimitir necunoscut
mie din Brașov, „Noua”; n-am fost în stare să merg nici
la înmormântarea lui, o tot repet că mă tem de morții
care au fost personalități accentuate și au avut puteri
numai de ei știute, sunt convins că aș putea să intru în
legătură cu ei, sau ei ar putea să intre în legătură cu
mine, o bazaconie; sper să merg la mormântul lor să le
aprind o lumânare), neinspirat:

să intri în adâncime în peisaj
Insomnie, mă culc de trei ori, mă zvârcolesc, nu adorm, mă
îmbrac de fiecare dată la loc, mă plimb prin
apartament, mă uit pe geam, citesc dintr-un roman japonez,
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deschid computerul, stau pe internet și scriu,
să-mi distrag atenția, trece noaptea: e sâmbătă, 4 ianuarie
2014, la ora 7 mă întind iar în pat, la ora
13 e înmormântarea lui Traian T. Coșovei. De o zi numai
el mă gândesc, la suferință, la ecou: „mie
mi-e frică de morți”, sunt nebărbierit de cinci zile, ratez
ultima întâlnire cu poetul – pregătesc
ascunderea ghețurilor, fundalul trebuie să rămână
însuflețit, când ascuțit, când rotunjit, când monoton,
când vulgar, de aici înainte va fi sustrasă liniștea și
transparența, las la o parte gustul romantic, răscolesc
rapid texte uitate, apărute din senin în fața ochilor.
Totul e o aparență, Traian T. Coșovei îmi face cu mâna,
e o plăcere tot ce mi se întâmplă, ce naiba, uite sublimul
piscurilor înzăpezite și durerea lor,
uite grația căilor mele respiratorii
acoperite de culturi, uite amenințătoarele hăuri,
e o supraabundență care-ți cutremură
sufletul, lăsată în urmă, cum să nu încerci din nou
senzația de la început? În absența
oricărei desfătări, reducând totul, de fapt, la o categorie
estetică. Mi se rupe inima, râd înochii tăi văile
sărbătorești, coborârea ți se domolește,
rămâne să te preschimbi în zori și să intri
în adâncime în peisaj, să te confunzi cu el, să preiei
controlul critic al unei tradiții… „Te văd
tulburat, ce s-a mai întâmplat?” Lasă-mă, am pățit o
mare nenorocire – „păzește-ți inima!”,
strigă. E un îndemn: lasă-ți toate și vino după mine!
E adevărat? Le provoacă
o veselie fără de nume îngerilor? „Căci
smerenia și învinuirea de sine atrag harul lui
Dumnezeu”,
își bat joc de el? Știe că moartea
e doar „o trecere printr-o altă poartă” – acum e o pasăre
care cântă de te asurzește într-un cireș înflorit,
din grădina lui. Mi-e rușine că am
să te dezamăgesc. Asta mă face să ezit. Totuși, impresia
ta e greșită. Am tot auzit niște zgomote
ciudate și mi-a fost teamă că se întâmplă ceva grav…
Ai cu adevărat idee despre ceea ce este? Ce să fie?
Trăim în
domenii de frecvențe diferite, specifice: fiecare
cu steaua lui.
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presupune în cele din urmă în „tălmăcire” directă: a face
finitul ... infinit.
Proces ce are drept urmare distrugerea.
Când în fond e vorba de transcenderea finitudinii.
Omul, robul graniţelor instituie de el însuşi.
Între el şi altul, între el şi lume, între noi şi dumnezeu.
În loc de a fi lumea, caută a stăpâni, a domina, a poseda lumea.
În loc de a fi sinele, caută a-şi prezerva eul-separat.

ANDREI ZANCA
Cartea Surâsului

(jurnalul unui drum lăuntric)
fragmente
1.
Teama de moarte a fost în istorie proiectată mereu în
afară: a extermina pe Altul.

Când recunoşti sinele genuin, ca nefiind diferit de lume,
distrugi iluzia de dominare a sinelui: el nu mai are nimic în
faţa lui, ce nu ar fi el. Aşadar, ce-ar mai putea există încă
spre a fi dominat? Cu cât orizontul conştiinţei se adânceşte
– şi nu atât, se lărgeşte ... – cu atât mai mic ghesul de-a
folosi această „putinţă”, în scopurile unui ego posedat.
Iată de ce, mai degrabă, mi se pare mult mai adecvată
în acest context afirmaţia: a fi ŞI a nu fi ...

Hinduşii desemnează lumea făurită a aparenţelor în
Refularea certitudinii morţii duce la apariţia unui timp
spaţiu şi timp, spre deosebire de veşnicul şi ne-făuritul
corespunzător nivelului respectiv la un moment istoric Brahman, prin noţiunea de namarupa. Tot ce se află în
dat.
existenţa temporală, are un nume ( nama) şi o formă
(rupa). Noţiunea desemnează două necesar-apartenente
Moartea-Vina-Timpul.
aspecte ale Fiind-ului, două modalităţi diferite de apariţie,
a unuia şi aceluiaşi lucru. Numele şi forma nu mai sunt
Miturile şi ritualurile „tămăduiau” prin reluarea lor atunci două calităţi „aduse” laolaltă, ci sunt lucrurile
regulată, prin iniţieri reluate.
însele, şi anume privite pe rând dinspre o altă perspectivă.
Numele, pe care lucrul îl semnifică în esenţa lui, nu mai
Azi, încearcă acest lucru ... cabinetele de psihanaliză.
are, fireşte, cu acel nume, pe care i-l împrumută omul,
decât „numele” în comun. ( Il nome della rosa... )
Structurile diverse ale vinei, determină structuri
diverse de timp.

Masochismul arhaic se preschimbă în sadism modern.
Istoria este, în fond, una a conştiinţei ...

Vina, crima, persoana şi proprietatea vor rămâne
sinonime, până ce nu se va renunţa la personalitate,
privită ca avut.
Ca tehnologia să aducă cerul pe pământ, cum se
tinde şi se face reclamă mereu azi, acest lucru aşadar,

Identificarea principială dintre nume şi formă aduce pe
prim plan astfel poematica divină şi cartea naturii. În
vreme ce lumea făurită constituie limba lui Dumnezeu,
limba umană constituie lumea (spirituală) a omului.
Însă doar în miezul Fiinţării, la cel mai adânc şi ne-manifestabil
nivel în ierarhia Fiind-ului, cuvântul, noţiunea şi lucrul
sunt într-adevăr Una. Fără de pătrunderea unităţii spirituale a sensului cuvântului şi lucrului, fiecare teorie a
limbii e derizorie. Ce desemnează însă arhaicul corpsunet-sens – în nici un caz lucrurile cum ne apar ele
zilnic în faţa ochilor, ci substanţa lor ideală, drept un
distilat lumesc spiritual. Ele constituie punctul în care
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limba se mistuie în lume, lucru înţeles nu doar spiritual,
ci şi fizic.

Reverberaţia de sunet a corpului-sunet încărcat de
sens ia parte la materialitatea cosmică. Compunându-se
din unde de energie, analoage celor ale sunetului (la început a
fost sunetul...), cuvântul are o influenţă efectivă, magică,
asupra denumitului, un lucru de la sine înţeles, vai, doar
la vechile culturi. Însă noi trăim azi în epoca hiper-reflecţiei,
a cerebralităţii excesive, în care fiecare gândire, percepţie,
ce nu îşi are originea din sine, este catalogată drept naivă,
ori ridicolă. Părem a fi rupţi de toate izvoarele nemijlocite
ale revelaţiei, încât suspectându-ne mai întâi simţurile,
acum ne suspectăm deja propriul spirit.
Este un cerc demonic al lumi actuale, care nu poate fi
dărâmat prin reflectarea asupra lui. Încercând a scăpa
din acest cerc, prin mijloacele indicate mai înainte, nu
faci decât să-l consolidezi, cum a trebuit să constate cu
amărăciune şi Wittgenstein în Jurnalul său.

Ţăranulaveademulthabarde...homeopatie:cuipecuisescoate.
Taina, doar prin taină se poate prefigura.
Iertarea începe cu propria persoană. Iertarea totală: o
arhivare prin înţelegere a contextului: mistuirea pulsului
uitării.

Erou, personaj principal, fiu de rege, prinţ, destine exemplare
deci:
În Zicud se pot regăsi toate atributele acestui destin,
ca nişte încreţiri de undă. Existente, însă nepuse în
aplicare poate niciodată.
Zicudul, o latenţă. Un vulcan stins, oricând declanşabil:
Imprevizibilul ce zace în fiecare din noi şi care denotă

faptul că nu suntem tămăduiţi deplin niciodată. În noi
se află, hibernează, sunt arhivaţi germenii.
altul.

De aceea Zicudul este mai interesant decât oricare

Contemplatorul, Martorul din noi, transcende persoana
(per-sonare), deschizându-se conştiinţei. În tăcere şi
linişte se poate configura un luminiş prin care pătrunde
lumina.
Însă nu din afară, ci din lăuntru înspre afară, conturând
lumea.. .
Să laşi sufletul să-şi urmeze drumul prin tine e totul.
Natura nu este spirit, ci expresia spiritului.
Însă a unui spirit, care nu se limitează la natură.
Cunoaşterea lăuntrică e transverbală.

Vrednicia şi zelul teuton (Eifer): doar astfel a fost
posibil, ceea ce s-a petrecut. Maşinăria. Minuţiozitatea
inginerească a deplinei virtuozităţi, cea aseptică a reprimării. Sub pod, noaptea. Sentiment straniu. În răsfrângerea de
Ea a trezit mai ales oprobiul şi oroarea.
felinare curge între diguri înalte râul. Ierburi
căţărătoare unduite de apă. Un cufundar trece lin ca în
Taina. Iertarea. Şi ... zelul. Acest zel inculcat pare-se
vis. Magnolia cu jerbele ei atât de roze, de pline, încât
tot de severitatea paternă.
malul devine imponderabil.
Nemişcat în acest cadru, alunec deodată egal printr-un
Şi veşnicul ghes al „copilului” de a smulge o aprobare gol. Mai degrabă, totul trece prin mine, concomitent cu
paternă.
mine. O frântură de clipă doar. Atât.
Apoi, un altfel de gol, amar, în mine.
Pâinea cea de toate zilele. Omul de zi cu zi.

La noche oscura: o stare descrisă şi denumită astfel de

Zicudul, cum i-am zis într-un text apărut prin anii ’80
în Echinox.
Mare parte a literaturii se bazează pe această eroare calculată:
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Juan de la Cruz. Ea nu este cum se crede îndeobşte un
fragment, un culoar temporal, pe care trebuie să-l
traversezi, înainte de-a întâlni SPIRITul.
Noaptea obscură începe în momentul în care s-a gustat
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din Subiectivitatea Absolută, în care însă, încă eşti „străin”.
Ţi s-a permis să zăreşti ceva şi apoi, deîndată totul se
destramă, păleşte.
O sete pe care nu o poate stinge nici o apă.
Iatăces-arputeanumiîntr-adevăr dialecticaprogresului.
Poţi apropia flăcările a două lumânări arzând, până
ce formează o singură flacără. Când le desparţi sunt din
nou două. O paradigmă tulburătoare în simplitatea ei:
conştientizarea intimă, lăuntrică a Contopirii, a Uniunii.
ÎnsăcaşilaJuandelaCruz,şilaTheresa:auneitrecătoareUniuni.

Înduioşătoare această delicată sforţare a Theresei
de Avilla în tendinţa ei de a dărui, de a împărtăşi ce a
aflat: glasul firav al unei aflări, în fond, a unei revelaţii
trans-verbale, pe care ea încearcă totuşi să ne-o „împărtăşească”. Spre deosebire însă de paradigma lumânării,
în genuina logodnă spirituală nu mai este aşa:
Însă aici este ca şi cum o apă din cer cade într-un
râu ori într-un izvor, unde totul nu este decât apă. Astfel
încât nici nu poţi deosebi nici separa, care e acum apa
râului şi care, apa căzută din cer; ori este, ca şi cum un
firicel de apă ar curge în mare, din care prin nici un mijloc nu mai poate fi separată; ori iarăşi, ca într-o cameră
cu două ferestre, prin care cade o lumină puternică: deşi
pătrunde separat, totul devine o singură lumină.

( Morados del Castillo interior)

Şi rostirea concludentă a lui Meister Eckhart din
Tractate şi Predici: Dacă sufletului îi este menit a vedea pe

dumnezeu, atunci nu are voie să se aştepte la a vedea un
Lucru în timp;fiindcă atâta vreme cât sufletul este
conştient de Timp, de Spaţiu, ori de o închipuire de acest
soi, nu poate niciodată cunoaşte pe dumnezeu.

Mult îi mai datorează lui Meister Eckhart, atât Hegel,
cât şi Heidegger – spre a numi doar pe aceştia. Şi nu
atât, ideatic, cât – mai ales Heidegger –, îndeosebi
lingvistic. Şi asta la un om care a trăit şi predicat în
secolul al 13-lea. Pe drept cuvânt poate fi considerat ca
cel mai genial şi inspirat om al nemţilor: în orice caz,el
este cel mai trecut sub tăcere ... „profet” în Ţara lui.

Prea mult îndrăgesc ei acel Vernunft şi System, precum
şi „lucrul temeinic şi sistematic”. Mitul şi chipul Filosofului German în lume este indestructibil şi ţinut la mare
rang. Iar ei îl apără cu orice preţ ... În schimb, un om de
talia lui D.T Suzuki îl ţine la mare cinste pe Eckhart. În
rând cu cei mai mari maeştri ai ... zen-ului. Într-o carte
uluitoare, Suzuki pune pe aceeaşi pagina, rostiri din Zen,
din Eckhart şi din Hristos, tulburător de asemănătoare
prin încărcătura lor reflexivă (în fond, praguri verbale,
injonctive, dinspre care e posibilă aflarea transverbală).
Iată, tot Eckhart: în această percepere tăcută şi fără

de formă nu se vede dumnezeirea, căci eşti dumnezeirea;
o recunoşti din lăuntru drept sentiment de sine şi nu din
afară ca obiect. Unul, martorul, nu este de văzut, fiindcă
este văzătorul. Tot ce este vizibil este obiect, lucru finit,
ori făptură, imagine, noţiune ori viziune – şi tocmai
aceasta nu suntem.

Şi apoi, Ramana Maharshi, marele Înţelept al Indiei
din epoca trecută: Sinele este cunoscut fiecăruia, însă nu

limpede. Fiind-ul este sinele. „Eu sunt” este numele lui
dumnezeu. Nici o altă definiţie a lui dumnezeu nu este
atât de reuşită, ca în acel loc din Biblie, unde se spune:
EU SUNT CEL CE SUNT. Fiind-ul Absolut este, ceea ce
este – este sinele. Este dumnezeu. În recunoaşterea Sinelui este recunoscut dumnezeu. Într-adevăr, dumnezeu nu
este altceva decât Sinele. (Talks with Ramana Maharshi)

Iar aici, tot Maharshi presupune dumnezeirea: creaţia
are loc prin întreaga dumnezeire, care se împarte în
dumnezeu şi natură; în aceasta stare este doar
Fiind-ul. Acolo nu mai este nici un tu, nici un eu,
nici un el: nici prezent, nici trecut, nici viitor. Este
dincolo de timp şi spaţiu şi de nerostit. Este mereu
acolo – (Talks with Ramana Maharshi)

În Fiind-ul transcendent şi absolut, Platon descoperă
temeiul acestei lumi, reliefând astfel necesitatea şi
valoarea acestor trecătoare forme ale lumii: absolutul
este într-adevăr absolut, când devine creator.
Plotin urmaşul lui Platon a armonizat mai apoi
două tendinţe: a condamnat atât preamărirea doar a
unui Aici, cât şi doar a unui Dincolo (dualismul tuturor
dualismelor), prefigurând un Întreg al armoniei, un lanţ
viu al Fiinţării.
„Adevărata lume” nu e nici Aici, nici Dincolo. Ea nu
poate fi descrisă. Doar „aflată”. ..
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GEORGE VULTURESCU
Poeme de dragoste la Ed. Limes
De veacuri scriem despre dragoste…„Erosul” este
motorul lumii, o „forţă cosmică primordială”, cum ne
învaţă anticii sau cum zice, aproape de noi, Dylan Thomas:
„forţa ce prin lujerul crud împinge floarea”. Nu e nimic
de inventat: frumuseţea iubitei este mai presus de orice
(„Oglinda-i ce e fără ea? Gol sunt/ şi orb, un iaz lipsit
de-a lunii faţă”... – Dante Gabriel Rosetti), jocul dragostei cu
aşteptări, reproşuri şi chinuri („Să-ncetăm, Iubire,/Lupta,
chinul...” – Robert Browning; sau: „...Ce mă iscodiţi/ Trăiesc
să vă plac/ N-am ce să vă fac” – Jaques Prèvert), învinuirile
şi singurătatea fac dragostea „dulce”: „...Văd fără ochi şi
fără limbă glăsui/ Mi-e sete de sfârşit şi caut milă;/ Urât
îmi sunt şi spre iubire năzui...” – Francesco Petrarca.
Ce-am inventat noi, modernii-postmoderni? Un
pat de hotel unde a rămas mirosul celei de-o noapte, o
scrisoare sau un telefon cu voci tremurânde? Cine să
mai ia otrava de pe buzele celuilalt precum şi-o împart
cei doi îndrăgostiţi din Verona? Sau putem cere îndrăgostitului
de azi să treacă peste această „smerită” adoraţie a lui
Charles Baudelaire: „...M-arunc să dau atacul şi-asaltul
meu e-n toi– / Ca pe un leş când viermii se-nverşunează roi-/
Şi scumpă mi-e, o, fiară, cumplită, nemiloasă,/ chiar şi
răceala care te face mai frumoasă...” Dar oare nu-i cerem
prea mult poetului – îndrăgostit de azi?
...Nici o învăţătură nu există în dragoste decât cea
pe piele proprie: trebuie să ţi se întâmple ţie, chiar dacă
s-a spus, ceva ce este frumuseţe doar pentru noi:
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„...Ceva, un gând, un har, vreo minune,/ Ce nu se pot
preface în cuvinte” (Christopher Marlowe). Astfel că, în
dragoste, repetiţia nu devine o pastişă, ci o îndârjire
proprie, o „muncă” de Sisif pe care o reluăm iar şi iar
sub rotitoare stele”...
Aşadar, fiecare nou poem e încărcat de o vrajă
care contaminează neîncetat frumuseţea lumii cu alte
scântei, cu alt jar, cu altă respiraţie care întreţine focul
dătător de viaţă. Cărţi cu titluri făgăduite Celuilalt –
Celeilalte care a plecat de lângă noi, antologii ca şir de
mărgăritare, scrisori amare inscripţionate direct pe inimă
şi pe vânt, catrene de pe cruci părăsite, se vor adăuga
mereu în lume. Cum putem să adăugăm şi poemele din
colecţia „Coligat” a Editurii Limes care sunt strânse sub
o singură copertă, aproape sub acelaşi titlu: Feţele iubirii/
Nuanţele iubirii semnate de poeţi diferiţi ca valoare,
din culturi diferite, Ana Cicio (România) şi Frank Joussen
(Germania). Uneşte tema: răspunsul personal în faţa
erosului, pasiunea căutării „Celuilalt”, mirajul de-o clipă
al cuplurilor, melancolia singurătăţii. Nu există altă „faţă” în
versurile Anei Cicio decât a „celuilalt” multiplul: Eu-Tu
(„Cine eşti? Vei întreba/ Sunt Tu, voi răspunde – Lacrimă-n
doi). Complementaritatea se realizează prin chemarea
eminesciană, vrăjită, lăsată mereu fără răspuns: „Te chem/din
adâncuri/de cer/ şi de ape...” (Curg în adâncuri). Peste
toate biruie uitarea („Izvorul să-mi fie aproape.../ Uitarea
mă-ngroape” – Din piatră), e o fugă spre „munţi” care
vindecă doar prin liniştea „încremenită/ sub ochiul
umed al/ Luceafărului” (Să fug înspre munţi). Nu sunt
arderi, blesteme, totul e înscris firesc sub fiorul trecerii,
a căutării „sufletului pereche”: „Dar eu ştiu că ai fost
odată iubire/suflet pereche/ suflare de vânt” (Eu ştiu că
ai fost...).
Scenariul liric în poezia lui Frank Joussen e mai
alert, tuşele sunt biografice („un cuplu divorţat/
căsătorit de curând” – Cântând în noapte), acide pe
alocuri (vezi în Dragoste/mai mult), cu plonjări în eul
fisurat: „trăiesc, aşadar, într-o grotă/ şi nimeni nu dă de
mine” (Când te văd). Dragostea are paliere multiple la
Joussen – acele „multe etaje” ale junglei în care „sunt
mereu doi”: eu & tu” (mereu), este miracolul apropierii
când iubita se „roteşte prin încăpere” (rumba pentru un
dansator absent), sau presimţirea prăbuşirii relaţiei de
cuplu când absenţa devine absenţă: „cel mai mult îmi
lipseşti/ când eşti/ cu mine” (Când te văd), când singurătatea
cuprinde cuvintele: „Astă-seară sunt singur însă/ Ca o
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bufniţă oarbă” (Prins în blues-ul neantului). Poetul
notează exact sunetele tăcerii din jur precum şi notele
vesele ale râsului iubitei, poemul pare a avea cele două
alveole – alcovuri, ars amandi şi ars moriendi, două
răstimpuri în care există „poezie” dar şi „proză amarnică”
(nuanţele iubirii).
Aceste două „răstimpuri” dau însăşi dimensiunea
vieţii, alb-negrul ei pe care poetul îl surprinde excelent
în poemul Poarta scârţâind: „Dragostea mea pentru tine/ o
poartă scârţâind./ Uneori e o lovitură primită în figură/ –
din senin, zdravănă –/ca să îmi deschidă ochii din
nou./ Alteori chemare/ într-o lume suprarealistă/ a
viselor putrezite/ a speculaţiilor mucegăite./ câteodată,
da, câteodată/ e adiere de vânt/ – înviorătoare, mereu
blândă –/ pe chip,/ şi adânc în/ sufletul meu.”

ANA CICIO
(România)

Îngăduie-mi
Îngăduie-mi să mai rămân o noapte,
apoi o zi . . . şi încă-o clipă doar,
să-ţi spun poveşti venite de departe
şi să închidem anii-n calendar.
Îngăduie-mi . . .
Nicicând de tine dor nu o să-mi fie.
Ca doi copii uitaţi în infinit
ne vom juca cu Clipa cea târzie
stârnind luceafărul din răsărit.
De tine dor . . .
Ne vom iubi râzând prin aurore,
în dans de fluturi zarea alintând,
şi-n dimineţi cu irizări colore
noi vom cădea ca roua pe pământ.
Ne vom iubi râzând . . .
Se vor aşterne peste noi uimite
zăpezile Bătrânului Morar . . .
şi vom uita de-a pururea iubite
de anii cei rămaşi în calendar.
Se vor aşterne . . .

Let me
Let me stay one more night,
then another day . . . and only one more instant
to tell you tales come from afar
and close the years in the calendar.
Let me
Never again will I miss you.
Like two children got lost in the infinite
we will play with the late Instant
stirring the morning star.
Never again will I miss you.
We will love each other laughing in the daybreak,
with our butterfly-like dances we will caress the distances
and on the iridescent mornings we will fall down
upon the earth like the dew.
We will love each other laughing . . .
And covered will we be
by the amazed Snow of the Old Miller
and forever, my sweetheart, will we forget
about the years left in the calendar.
And covered will we be . . .

Singurătate
Pasărea
cu aripa frântă
într-un colţ de iubire
mai cântă . . .
prin plopi desfrunziţi
şi inimi uscate
dar timpul
şi-a tors
fuiorul de clipe furate.
Pasărea

cu aripa frântă
şi trupul strivit
îşi face
cuib
în singurătate..
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Seclusion

shades of love

The bird
with its wing broken
in a love corner
still sings . . .
through the leafless poplars
and the dry hearts
but time
has spun
its tow of stolen instants.

There are moments when
our search is over
and some when it´s just begun
there are times when
we have each other
times when we haunt each other
nights filled with light
and hazy days
lyrical ways and fierce prose ways

The bird
with its wing broken
and its body crashed
makes
its nest
in seclusion.

and all the in-between

când te văd

Traducerea în engleză: Olimpia Iacob

FRANK JOUSSEN
(Germania)

nuanţele iubirii
sunt clipe
în care nu ne mai căutăm
clipe în care o luăm de la capăt
sunt răstimpuri în care
ne avem unul pe altul
răstimpuri în care ne rănim unul pe altul
nopţi vesele
şi zile mohorâte
căi cu poezie şi căi cu proză amarnică
şi tot ce există între ele

cel mai mult îmi lipseşti
când eşti
cu mine
când absenţa ta
e singura prezenţă
de îndată ce pleci
totul pare
mai uşor
rutina zilnică
nestânjenitoare
e mângâierea mea cea mare
fără minciuni tăinuite
care să iasă la iveală
fără adevăruri orbitoare
care să fie zădărnicite
trăiesc, aşadar, într-o grotă
şi nimeni nu dă de mine
doar atunci
când alegi
să te întorci
inima îmi şopteşte din nou:
‘când te văd
nu vreau altă viaţă’
Traducerea în românește: Olimpia Iacob
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Fotografia

TRAIAN STEF
Astăzi
Am făcut atît de multe lucruri astăzi
Mulţi ar obosi ascultînd
Enumerarea locurilor
Prin care am trecut presat de timp
Chemat mai departe tot mai departe
Ca o pasăre cu inel
Zburînd pe deasupra lumii
Şi pasărea
Un vultur pleşuv se lasă pradă
Gravitaţiei
Pentru un şoarece de cîmp
Şi lumea indiferentă la insistenţele mele
Şi aerul refăcîndu-şi repede volumul
După trecerea mea ondulată
Poate mă aude cineva
Dacă nimeni nu mă vede
Poate îşi va schimba vîntul direcţia
Să nu bată tot din spate
Da fericit sînt
Cînd îmi bate vîntul aprig în piept
Şi înaintez greu prin toată vraiştea asta
Şi bat la o poartă şi mă bucur
Că nu e nimeni acasă
Că nu-mi răspunde nimeni
Pentru că oricum parcă
Nu acolo voiam să ajung

Văd fotografia învechită în colţul icoanei
Cu Sfîntul Nicolae şi-mi amintesc cum
La supărare priveai în sus
Şi mă uitam să-l văd şi eu
Pe Dumnezeu
Cel pomenit
Care nu astupa gropile din calea ta
Care nu tăia drept scîndura
Pentru duşumele
Care nu se arăta să-ţi pui tu mîna
Ca un cordon ombilical
Pe umărul Lui
Să te conducă pe unde vrei tu să ajungi
Văd că mintea ta e luminată în fotografie
Şi lucrurile de-atunci colorate
În culorile lor adevărate
Numai oamenii nu au chip
Şi oamenii fără chip nu pot fi ocoliţi
Te împiedici de ei
Te dau la o parte ca pe o unealtă
Pentru alte folosinţe
Nu e locul tău acolo
Locul tău e între luminile din mintea ta
Ele înceţoşează creierul cînd vrei
Cu tot dinadinsul
Să-mi vezi creştetul înainte de a-l pipăi
Cînd vrei să-ţi tai mîna care te conduce
Încotro duce
Văzul celuilalt
Să omori călăuza care vede
Doar lumina soarelui
Care nu vede lumina lucrurilor
Cum se schimbă singură
După raţiunea înaltă
Cred eu cu mîna mea înfrigurată
Peste mîna ta din lumea cealaltă
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Cum trece timpul mai repede

Mai alb ca focul

Am citit în lună şi-n stele
Adică în spaţiul cibernetic
Că timpul trece mai repede
Dar asta o simţisem şi eu
Şi o simţiseră mulţi alţii
Cum spuneam mai sus

Mai alb ca focul mă simt în creştetul muntelui
Crescînd mereu din creierul meu
Ori de cîte ori povestesc
Despre tălpile roase ale urcuşului
Despre nopţile petrecute între miresme despre
Coborîrile în peştera urşilor
După stropii de apă dintre calcare
Tu nu eşti puiul cucului
Eşti feciorul moşului
Îmi spune bătrînul meu înaintaş
Cu ochii albaştri
Care n-au văzut niciodată marea neagră
Dar au văzut cerul înstelat
Şi eu l-am văzut
Şi nu mi s-au albăstrit să fie ca ai lui
Ochii mei de cititor în cărţi
Ca ai lui de cititor în stele
Mersul meu de umblător printre statui
Precum al lui de coborîtor din cronici
Somnul meu înlemnit
Precum al lui desfrunzit
Sau al muntelui
Dezmărginit

Eu o simt mai ales joi dimineaţa
Cînd trebuie să scot pubela
În faţa casei pentru gunoieri
Înseamnă că s-a încheiat un ciclu
Că am curăţat toţi cartofii
Toate cepele toţi morcovii
Şi am trimis toate resturile
La groapa de gunoi a oraşului
Apoi o luăm de la capăt
Dar mai repede trece sîmbăta
Duminica stă un pic mai mult
Că se odihneşte creatorul
Iar eu nu-mi pot face timp
Să mă bucur ceea ce înseamnă
Că fiecare zornăială repede e înlocuită
De următoarea o agitaţie de alta
Pînă la o înşurubare fără sens
Adică şi pe stînga şi pe dreapta
Pe cîmpia întinsă cu ochi răbdători
Şi în direcţia noastră de mers
Cel puţin pînă la următoarele sărbători

Joia fericită
În gară aştept ce spune legenda
Trenul care circulă în zilele de sărbători legale
Trenul care circulă sîmbăta şi duminica
Trenul care circulă numai sîmbăta
Trenul care circulă numai duminica
Trenul care circulă duminica şi lunea
Trenul care circulă facultativ
Trenul suspendat
Astăzi niciunul nu va întîrzia
Poate totuşi trenul înmiresmat
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El nu are timp
El nu are timp
Îi dau dintr-al meu
Fără măsură
Aşa cred
Eu cel puţin
Că nu-l măsoară
Nimeni
Pentru că pe de altă parte
Mi se măsoară
Ştiu
Ce rămîne
Restul numai bun
De mîncat o pîine coaptă
Pe vatră în spuza neagră
Albind fericită
La gura cuptorului
Pe puntea vaporului
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*

un bătrân aproape orb
privește absent
razele amurgului
an almost blind old man
stares absent-mindedly at
twilight rays

EUGEN D. POPIN

*

amurgul traversează râul - duskacross the river
*

lătratul câinelui
străfulgeră liniștea răsăritului
să fi visat oare
the barking ofthe dog
flashes across the silence ofthe sunrise
I must be dreaming
*

o cărăruie îngustă
urcă la capelă
dealul o însoțește tăcut
a narrow path
rising to the chapel
the silent hillside

afară bate crivățul
adineaori mi s-a părut
că îngeri zboară prin preajmă
outside the north wind blows
just now it seemed to me
that angels were flying around
*

trandafirul din curte
îmbobocește iarăși
va înflori odată cu gerul
the rose in the yard
is in bud again
it will bloom with the frost
*

la poalele dealului
coliba pustie
și un câine flămând
at the foot ofthe hill
an empty hut
and a hungry dog

*

valuri lovesc malul
și rădăcina salciei
pe mal o broască singuratică
waves dash against the shore
and the willow root
on the bank a lonely frog

*

amurgul
învăluie pășunea pustie
și țipătul vulturului
dusk
envelops the empty meadow
and the shriek ofthe eagle
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*

o rază de lună
coborâtă-n stufăriș
luminează adâncul mlaștinii
a moonbeam
hitting the bed ofrushes
illuminates the marsh
*

fulgere luminează cerul
cireșul bătrân
numără liniștit tunetele
lightning illuminates the sky
the old cherry tree
count the thunders in silence
*

în cupele brândușelor
razele dimineții
să le fi chemat cineva
in the cups ofthe croci
the morning's rays
someone must have called them
*

porumbei sălbatici
gânguresc vesel
pe un stejar doborât de furtună
wild doves
coo joyfully
on an oak tree felled by the storm
*

rațe sălbatice
se rotesc deasupra munților
pescari scot navodul din lac

wild ducks
wheeling above the mountains
fishermen draw their nets from the lake
*

lupi flămânzi
tulbură liniștea satului
câinii își aud strigat numele
hungry wolves
disturb the stillness ofthe village
the dogs hear their names called
*

gerul nopţii
a împietrit
surâsul lacului
the frost ofthe night
has turned the smile ofthe lake
to stone
*

ploaie de vară
florile mărului
contemplă curcubeul
summer shower—
apple blossoms
contemplate the rainbow
*

amiază senină
pe florile de cireș
câțiva stropi de ploaie
serene noon
on the cherry blossoms
several drops ofrain
Traducerea engleză: Olimpia Iacob & James Meredith
Translated by Olimpia Iacob & James Meredith
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Craica

MONICA MANOLACHI
credeai că știi
iată-ne, cu picioarele întinse,
încrucişate, privim la norii strânşi pe vale
ca la o mână de copii gălăgioşi,
fugiţi de acasă la scăldat, la confluenţă.
prin inima seninului un avion răzbate,
firav împarte cerul. ne dovedeşte iar,
iar am pierdut un zbor. în el bat drumul
multe inimi, o scară până jos, la noi.
apele clocotesc de-o parte şi de alta, ca mine
şi ca tine, aduc aproape cerul,
aproape țăndări, țăndări mlăștinoase,
ascultă cum aleg şi cum deosebesc tot ce am fost
de ce vom fi. din ore mieji am desfăcut,
am decupat noian de chipuri în lumină.
unii mă roagă să nu îi mai trădez.
din gura lor învăţ să las naturii stilul,
sclipirii vorba clară. căci eu ridic și piatra,
o arunc după tine în luciul fugar,
numărând săriturile salvatoare,
ciulinii din rochiţele de pânză topită
gata să prindă semnele, pasul torid
întins în lungul vieţii, ca un şir de piei
cu romburi colorate – clovnii bâlciului!
pentru ce? ca să dau de tine,
şerpoaica ochilor lenţi.

Ai vorbit cu cel din fața ta
cu mult înaintea nașterii, folosind
o gramatică vâscoasă, cu verbe vuiet,
verbe mare, verbe țărm, verbe
incendiu. Apoi răgazul a hrănit mărul
pe creangă. Nu mai știi cine
ți l-a vândut în piață ca pe o trufanda
străină. Îi dai lustru cu mâneca
și lucirea te privește din depărtare.
Nu știi de ce râzi, dar pui mărul pe zid
și aștepți să treacă mileniile surpării,
ca să umbli iar plină de ramuri, de sevă.
Cine ți-a așezat mărul în creștet
ca și cum l-ar fi întors în arbore?
Cine din trib a îndrăznit să tragă la țintă
și a pierdut? Au fost mulți cei ce au pus mere
la loc în arbore. Doar mușcăturile au rămas
pribege, înverzind palmele,
înmulțind nervurile. Am lăsat în urmă teme
pentru acasă, vânzători speriați, frontiere
nesfârșite și am intrat flămândă în țara foșnirii
perpetue, din a cărei substanță guvernantă
adeseori mă desprind. Chiar și acum oglindește
arderea în minele de cupru
un arbore cu oglinzi.

teme de vacanță
seara fără curent electric ne sărea în față
ca o pisică atrasă de turturica lovită
cu praștia, ascunsă sub cratiță. noaptea
cădea plasă, iar noi roteam frunțile
printre stele, ca trei pești nedumeriți,
rămași singuri pe fundul iazului. căutam
un capăt de lumânare, chibrituri,
lipeam lumina de cana din tablă,
de-i trezeam pe agârbiceanu și pe gârleanu,
iezii albi culcușiți la picioarele noastre arămii.
scriam temele de vacanță, iar întreruperile
postmoderne nutreau în noi povești neauzite.
singuri acasă, ne păzeau bolțarii și duzii,
elefanții rostogoliți prin răsaduri
tocmai din pânza de păianjen.
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Que quiere decir...

ce ar putea crede pescarul

Un fluture aproape orb, atras de lumină,
foșnea încet pe zidul cu multe întrerupătoare.
Pe care dintre ele apeși?
Apeși tu? Apasă altul?
Și dacă lumina se stinge de tot,
se aprind margaretele din burtă?
Gușterul înțelegea mai bine prin tăcere,
dar tu nu vei ști până nu îți va arăta.
Și îți arată, vorbește cu verdele, cu piatra
fierbinte de dedesubt, cu fluturele scăpat...
Șarpele venea și el, ca timpul venea.
A întors ceasul cu un infinit de limbi, zornăind
săculețul cu de-alde zero și unu puzderie,
toți cu inima cât un purice.
În așteptarea furtunii, cometele iubirii
străbat încet memoria,
o străbat în lung și-n lat:
fluture, gușter, șarpe de casă...
În ce limbă vorbești ca să-i vindeci?

măsor malul și nu aștept nimic special.
pescarul ar putea crede că pictez tablouri în aer
când salut plopii, sălciile, norii,
iar ei foșnesc anume pentru urechile mele.
ar putea crede că natura este opera mea,
dar eu doar zâmbesc cu plopii, sălciile, norii.
ar putea crede că vreau să sar, să înot,
când privesc cu nesaț bulboanele vii.
cu tremur pe buze și leoarcă de zbateri,
eu doar amintesc cum nu te poți scălda
în aceeași apă de două ori. mă întind
în susul râului ca o umbră la ora șapte vara.
pescarul ar putea crede că dorm adânc,
de se pot așeza fluturi pe mine și tac,
ar putea crede că mi-am pierdut sonorul
în iarbă. dar în vis eu număr o viață.
două vieți. trei. pe maluri ca acesta
și-au pierdut mințile băieți și fete.
săriseră goi sau pline de foc,
le bătea pieptul ca motorul de drujbă,
de s-au dus pe apă multe crengi.
i-au plâns și luna, și soarele,
uitarea i-a îmbrățișat ca o mamă oarbă –
mă duc și eu cu ei, dar mă mai și întorc.

Ceaunul
Mă aflu pe un morman de gunoaie,
toate gândurile sumbre despre lume: plăpumi
cu înflorituri, doldora de purici; scânduri
supuse de imperiul unor cari; ziduri albastre
căzute într-o rână; ferestre de polietilenă;
carpete cu păuni obezi împerechindu-se;
cabluri electrice inexistente; colectori grăbiți
de câini vagabonzi; casa aceasta din resturi
otrăvitoare, mototolită și aruncată aiurea.
Puteți să vă apropiați.
Veți vedea și o specie de lacrimi rare,
unele peste altele, morman de fructe
(după unii) exotice, ca pe tarabă, în piață,
lacrimi subțiri, lunguiețe, precum vreascurile
mici și uscate de vanilie.
Toate acestea vor arde
fără somn, iar eu, ceaunul,
voi fierbe fericit
oare câte secole de acum înainte
și pentru ce fel de foame?
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Femeia cu neliniști
O doare neliniștea de a nu ști ce este bine
și cât de mult greșește. Sunt un zid
translucid, zice, străbătut din loc în loc
de silabe, ca de familii de șoareci
în căutarea lăcașului perfect. Un zid atins
pe neașteptate de umbra unor ramuri,
prins într-un joc de lumini intermitente,
frânte, aprinse, topindu-se una într-alta.
Un zid șoptitor, cu văgăuni și talgere,
viori și piane, trase cu frânghiile de jos
în sus, de sus în jos, întru aflarea lăcașului
perfect. Sunt plină de greșeli, zice,
precum un siloz de grăunțe, iar neliniștea
umblă orbește după mirosul de hrană.
Stăm de vorbă și lumina ne pipăie frunțile
ca și cum nici n-am fi.
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din lumea asta de pitici
Sus, sus şi să-ţi imaginezi
că eşti persoana ce te crezi!…

IULIAN DĂMĂCUȘ
La Tour
I.
Noaptea ar mai fi întîrziat
ca pruncul într-un pîntece leneş
care nu ştia dacă-i ora dimineţii, ori
dimineaţa unei vieţi/ Izvorul –
vegetaţia joasă-l ascundea bine
încît nici o licărire de lumină
nu-l trăda
Cu ochii închişi m-am aruncat
în lumea nouă, reluînd motivul
arhicunoscut al lui Dvorak într-un
aranjament vocal destrămat pe mii de voci
care vor mai glăsui o vreme-mpreună…
Drumul urcă printre două dealuri
Apa curge întotdeauna printre două maluri
tăiată de picioarele podurilor pe care
le spală
a împăcare în fiecare dimineaţă şi
le şterge cu cîrpe de ceaţă.

II.
Au Pilier Sud de La Tour
lumea se-nghesuie-mprejur
ul /
celui mai important aici
ce-ngăduie să te ridici

Pus şi el în mişcare de vreun
arc ascuns în labirintul cochiliei
Melcul porni fără ezitare
pe piciorul înclinat ademenitor
vopsit în ierburile toamnei
Gîdilă un pic talpa Doamnei
şi fiorul se simţi pînă la prima terasă
Pornit ca un ceas uitat, melcul
măsura timpul în centimetri
distanţa în indiferenţă
Mai devreme sau mai tîrziu,
tot voi ajunge sus, numai să nu înceapă
revopsirea… Cine ştie ce culoare
vor alege!...

Roeselare

Domni înalţi cu priviri albastre
cu buze senzuale de statui
merg alături de doamnele lor
descinse din tablouri flamande
pe şaua bicicletei/ Aceeaşi pereche
ducîndu-şi copiii la şcoală
pedalînd la serviciu
sau la plimbare
spre înserare
prin roeselare
lacuri, canale line
raţe capitoline…
Apoi dispar după pragul
căsuţelor de cărămidă –
o suită de desene de-o parte
şi de alta a străzii – cuburi
dreptunghiuri, triunghiuri
colorate/ O viaţă planificată
pe linii, spaţii precise/ să nu
cumva să uiţi şi să greşeşti…
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Asfinţitul
Toate iubirile mele au fost păcate…
Iubirile să fi fost păcate?
Toate?! / mai mari sau mai mici
Dar cine poate măsura iubirea?
cu ce s-o măsori?
Cu luminile sau cu umbrele ei
Cît vezi la lumina iubirii?
Ce?
Cît durează un fulger
clipa de bucurie n-o poţi numi/ dacă-i doar
o spaimă atît de adîncă
încît, cum s-o-nţeleagă
un biet trup care
nu-i cît un univers
nici cît o lume
nici clipă nu-i
nici fir de praf, doar
amăgire/ Şi-atunci iubirea
sau spaimele ei
nu-l locuiesc, îl străpung
şi
trec mai departe
lăsîndu-l să-nflorească ori
să se ofilească/ ceva
între viaţă şi moarte
între
zgomotul diform al oraşului
şi cîntecul sacadat
al mării, pe care auzind-o
se preamăreşte unindu-se cu ea
uimindu-se/
Nici oraş, nici mare
nici stea călătoare
hălăduind prin toate iubirile
apasă greu tăinuirile
nădejdilor/ ţesute cu
complicitatea Lunii
Cînd lumină cînd nor
clipele alternează
şi dor…
Toate iubirile se petrec
pescăruşi ţipînd
a furtună /
Sus nori negri, jos
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valuri în spumă…
Toate iubirile mele –
păcate spălate de cea mai
recentă ploaie, cînd
au plîns toţi pescăruşii,
iar bătrînul albatros s-a dus
să aducă o rază de soare
Asfinţitul se înecase
în Mare…

Roeselare, dinspre Mare
De undeva, pe-aproape o spun privirile, pasul alert o sprînceană vînătă şterge
toate culorile.
Apoi lacrimile cenuşii
tot mai dese
fuioare de lacrimi
trecînd de ziduri
înşurubînd crengile verzi/
falduri ale unuia şi aceluiaşi
drapel/
Într-un marş care te cheamă
apă şi vînt, vînt şi apă
vin dinspre Nord
după ce porţile oraşului
au cedat,
iar obloanele vechi aşteaptă –
ochi închişi
în noaptea momentului
vedenia adîncului
niciodată mărturisit pînă
la capăt// sau lumina solară
ce nimic nu ascunde –
poleială a lucrului gata făcut.
În pădure, ferigi
peste cioata proaspătă
Stîlpul de-abia mai ţine
gardul vechi cu care lumea
s-a obişnuit /
aşa-i lumea…,
mai bine un stîlp nou…
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NICOLAE COANDE
Gottfried Benn – melancolie și distrugere
La Editura „Vremea“ a apărut, spre sfârşitul anului 2012, o
culegere de versuri și aforisme, „Melancolie“, din opera
poetului german Gottfried Benn. Mircea Barnaure
(medic de profesie, locuiește în Germania, este membru al
Asociației Scriitorilor Germani) a tradus versurile și a
făcut ilustrațiile, iar Ioana Orleanu (autoare ea însăși,
membră a aceleiași asociații) este traducătoarea aforismelor
și cea care a alcătuit un dosar introductiv al vieții și operei
autorului. Avem, în sfârșit, o primă culegere mai amplă
– 60 de poezii și 240 de aforisme – din scrierile celui
considerat de mulți specialiști drept cel mai important
poet german al secolului XX. Unii cred, dimpotrivă, că
este supraestimat, dar Walter Kaufmann, traducătorul
impecabil al operei lui Nietzsche în engleză, a scris că
„puterea sa șocantă”, care era „mult mai mare decât
aceea a majorității poeziei beatnik”, era un rezultat al
„onestității brutale a unei percepții fără precedent.”
Prin anii ‘80 ai secolului trecut, când am descoperit
„Panorama poeziei universale contemporane“ a lui A.
E. Baconski, am fost lovit în plin de forţa poemelor lui
Gottfried Benn. Aveam 20 de ani (în 1972, când a apărut
ditamai cartea de peste 900 de pagini, nu aveam habar
de volum şi nici de poezie, în general) şi mi s-a părut că
vocea sa era de departe printre cele mai puternice dintre
zecile reunite într-o culegere care a făcut epocă în
România. Un stil aristocrat, în care materialul straniu al
poemului era clătinat în retorte rafinate, demne de un
alchimist al verbului, versuri constelate de o enigmă şi o
stranietate care mă urmăresc şi azi. Mi-a rămas în
minte o strofă din poemul „Sinteza“, cu versurile de

final ca o lovitură de ciocan dată inimilor slabe înainte
de a simţi cum poezia vine ca un cutremur, fără vreun
semn, fără să bată timid la uşă: „Creierul meu s-a întors
din caverne,/ din ceruri, din vite, din mâzgă târzie./
Ceea ce i se mai acordă femeii,/ e o suavă, sumbră onanie.“
Benn se simțea și era un solitar eșuat în fenotipul german,
tânjind după lumina spirituală a Franței, un tip „marcat
și străin: tipul contrar“, așa cum își face simțit chipul în
versurile ce poartă semnul exclusului: „Porți semnul de
hilot pe față/ și pâine-ți dă vreo meserie,/ dar ți-e tabu
externa viață,/ când păstrător tu ești, sortit, de Poezie.//
Esența nimeni nu ți-o știe,/ vechi, noi, relații ocolești,/
te recunoști în poezie,/ te dăruiești și te jelești.// Iar
întrebat ce faci și unde,/ și care e recolta ta,/ tu doar cu
nu-uri poți răspunde,/ și-un ce secret doar sugera.“
(Porți)
Gânditorul german Wolf Lepenies a făcut o analiză
a profilului intelectual şi moral a acestui scriitor în care
a văzut un „poet și eseist incomparabil..., care îi smulgea
literalmente limbii germane posibilități de exprimare
nemaiîntâlnite, așa cum a făcut-o Nietzsche înaintea lui.“
(„Ce este un intelectual european?“, Curtea Veche, 2012).
A fost silit să practice meserii, precum cele de medic și
militar, pentru a se putea întreține – el, care, potrivit lui
Lepenies, dacă ar fi trăit în Franța, ar fi devenit un mare
om de litere. Portretul subtil pe care i-l face Lepenies
este concentrat în acestă efigie subtilă a poetul care a
râvnit ca nimeni altul să creeze expresia: „... ceea ce îl
caracterizează este un nihilism al fermității, un mod de
a gândi pe loc, capabil, totodată, de o mare mobilitate
interioară.“ Ceea ce-i înrudește pe cei doi, crede gânditorul
german, este ceea ce ambii văd în artă: „ultima posibilitate a unei activități metafizice în miezul nihilismului
european.“ Însă, în vreme ce Dumnezeul lui Nietzsche
e mort, Dumnezeul lui Benn este „forma care lasă speranță și nihilismului.“ Ce se întâmplă însă atunci când
nihilismul astfel înțeles al artistului întâlnește nihilismul
Reich-ului preconizat de naziști? Vremurile erau tulburi în
Germania și astfel îl vedem pe rafinatul Benn aderând
după 1933 la ideologia nazistă, preamărind un regim
preocupat, chipurile, de elemente profunde ale artei și
care se credea capabil de a crea „omul german interior“.
Ceea ce l-a sedus, conchide Lepenies, „a fost imaginea
unui stat care punea în scenă politica precum o operă
de artă, totală, care deposeda masele de orice gândire
proprie, năucindu-le prin serbări...“ Găsim la Benn, în
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chiar formularea sa, un „principiu al justificării lumii ca
fenomen unicamente estetic.“ Frumos se mai amăgesc
poeții când ies din poezie, dar mai ales când rămân!
Cu formula precisă a Ioanei Orleanu, Benn a „practicat
o viață întreagă camuflajul. «Masca» îi era indispensabilă.“
Și-a dat destul de repede seama că nu se potrivea intențiilor
estetic-criminale ale nazismului („Ne simțim ca niște
artiști“, afirma ritos Goebbels), însă căderea în politic se
produsese. Nu poți, cum spunea cineva, sa treci prin
noroi și să-ți păstrezi blana de hermină imaculată. A
devenit indezirabil mișcării hitleriste, după acel scurt
preludiu amoros, iar în 1938 era dat afară din Uniunea
Scriitorilor Germani; acuzaţiile nu au întârziat să apară,
mergând de la culpa de, ceea ce poate azi părea hilar,
„expresionist”, până la foarte gravul: „evreu”. A făcut
cercetări genealogice pentru a demonstra că este „arian” –
iată unde l-a dus viaţa. Într-un ziar SS-ist era acuzat că
scrie „porcării contra naturii”. Estetizarea politicii, de
care vorbea Walter Benjamin, un autor care a urmărit
atent fenomenul hitlerist (s-a sinucis, în Franța, din
spaima de a nu fi prins ca evreu) lua şi astfel de forme
aberante. După război nu a putut publica timp de câțiva
ani: colaboraționist, iată acuza. De aceea, pentru conturarea
portretului său veritabil, sunt binevenite paginile pe
care i le dedică Lepenies în cartea sa, în capitolul „Trădarea cărturarilor în Germania: o atât de blândă colaborare“, unde adjectivul „blând“ e catifeaua menită să
indice slaba capacitate de rezistență, lipsa de caracter a
intelighenției germane în perioada nazismului și a comunismului. Cine vrea să înțeleagă totalitarismul european nu poate decât să facă apel la istoria obscură a
obedienței intelectualilor germani într-o țară tăiată,
după 1945, în două de Aliați. Simpla studiere a economiei nu ajunge.
Mai târziu, în apusul vieții, Benn va primi ordine
de merit și „cruci“, acceptate cu distanța ironică, dar și
cu amărăciunea, pe care le regăsim în astfel de notații:
„Să ajungi târziu, târziu la tine însuți, târziu la glorie, la
festivaluri.“ Ca altădată Nietzsche, Benn „își sfâșia el
însuși interiorul prin cuvinte” (W. Lepenies), iar poezia
reprezenta pentru acest personaj faustic cu (autoportretul îi
aparține) interiorul unui conte și exteriorul unui paria,
„un fenomen cu caracter primar în interiorul procesului
biologic“. Așadar, nu este de mirare că a aderat instinctiv, însă după o regulă a gândirii proprii, la o mișcare ce
preamărea cultul forței și al cărei apel la mituri, filtrate
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prin științele epocii, proslăvea apariția omului nou,
arianul care va conduce lumea prin salturi nemiîntâlnite
în istorie. În excelenta prefață, Ioana Orleanu suprinde
caracterul ezitant al lui Benn, silit să disimuleze pentru
a nu intra în vizorul autorităților, atât înainte, cât şi
după căderea în dizgrație: „În armată părea atât de bine
integrat, că superiorii săi, care aflau din întâmplare de
existenţa unui poet Benn, nu puteau crede că este una şi
aceeaşi persoană cu doctorul Benn, pe care îl vedeau zi
de zi.” Benn, care îi răspunsese ritos lui Heinrich Mann,
refugiat în Franța, pentru opoziţia din exil a acestuia la
regimul nazist („Personal mă declar pentru noul stat,
pentru că aici poporul meu îşi făureşte un drum”,
afirma scrobit poetul), a fost silit să intre în ceea ce s-a
numit emigrația internă, însă după prăbușirea Reichului nu a părut să se căiască de aventura din anii întunecați. Analiza lui Lepenies asupra vinovăției intelectualilor germani în timpul celui de-al Treilea Reich, dar
și a comunismului din fosta DDR, îl include și pe acest
inclasabil poet, incalificabil amăgit de forța magmatică
a prusianismului militar reactivat de naziști. Asta, probabil, și pentru că natura sa reflexivă îl împingea să creadă
că nu există scăpare: cu toții suntem prinși într-o capcană existenţială, iar omul se află „periculos de aproape
de marginea naturii.” După ce se arată cucerit de retorica hitleristă, sfârșește prin a fi deprimat: actualmente
locul meu nu este în această țară. O fi vorba de „țara
Schlaraffia”, clubul din Linz unde aderase Eichmann,
locul unde evreii nu aveau ce căuta? Prin extensie simpatetică, urmând expresia Marinei Țvetaeva, poeții
sunt, prin destin,evreii tuturor timpurilor. Așadar –
exclusul Benn.
Afirmaţia sa, „eul este un capriciu tardiv al naturii”,
trebuie gândită în strânsă relaţie cu o alta: eul poetic nu
are istorie, credea el, în poezie acesta „generează viziuni
fragmentate și instantanee semnificative pentru momentul
prezent.” (W. Lepenies) Poeticul ar fi „un fenomen cu
caracter primar în interiorul procesului biologic”, iar
creativitatea are punctul de pornire în ceva neclar, enigmatic, care scapă analizei de tip istoricist, un fel de psihoză în care, ca și schizofrenul, intră decis poetul: „ (...)
prin această crăpătură vedem într-adevăr adânc în tot
ce are existența mai misterios și mai nocturn. ”
Întâlnindu-se cu teoria creaţiei din estetica lui Liviu
Rusu, poetul german credea că „geniul este o anumită
formă de degenerare pură care declanşează creativitatea”
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– şi cu toate astea şi-a pus verbul sub flamuri naziste,
printr-un paradox al spiritului care socoteşte normalul
ca fiind abnormul.
Așadar, o ființă irațională, așa cum este inclusiv poetul
care se hrăneşte intuitiv din straturile prelogice ale
existenței, cele care „adăpostesc dionisiacul și prin
aceasta și puterea de creație.“ (Ioana Orleanu)
Iubirile sale nu sunt mai puţin ardente decât opera,
iar femeile au jucat un rol, pe rând, providenţial şi dramatic – „atâtea minciuni ai iubit,/ atâtea buze-ai căutat.” Pe
una dintre ele o iubea cu atât mai tare cu cât aceea îl
prefera de departe pe altul, un negustor decavat, iar
prăbuşirea sa este descrisă în termeni de un masochism
perfect. Am amintit de amara strofă din „Sinteza”, dar
putem întâlni în acest florilegiu strălucitorul poem
„Multalbastra oră”, cu versurile de un regret sfâşietor
„Când te întreb, a altuia doar eşti,/ cum de-mi aduci
întârziate roze mie?/ Spui: vise trec, bat orele-n fereştri,/
ce-s toate astea: eu şi lui şi ţie?” „Chiuretaj” este o capodoperă a deznădejdii, în plăcere, de a fi femeie, în
expulzia, dorința şi slăbirea vieţii care opreşte o viaţă, în
tensiunea unei existenţe care se năruie în cabinetul
crimei medicale, acolo unde erosul se împletește cu
agonia: „Trupul puternic, slab narcotic/ Şi puţin fu,/
Convulsioneaz-acum erotic:/doar tu, doar tu// Pereţii
cad, scaune, masă,/ De sânge, de ţesut sunt pline,/ În
îmbulzeal-arzând setoasă/ Imensă scufundarea vine.”
La Benn putem sesiza cel mai bine acel efort de deper-sonalizare cerut de T.S. Eliot poetului modern, în efortul său de legitimare a vocii unice, care nu a rupt însă
legătura cu simţul tradiţiei: „Un lucru asupra căruia
trebuie insistat este că poetul are datoria să-şi dezvolte
sau să dobândească conştiinţa trecutului (…) Progresul
unui artist este un perpetuu sacrificiu de sine, o continuă renunţare la propria personalitate” („Tradiţia şi
talentul personal”, vol. Eseuri, Univers, 1974). Un fragment dintr-un poem al lui Benn este dovada puternică
a acestei conştiinţe acute care se supune depersonalizării, pentru a deveni, cum cere poetul englez „un mediu mai bine elaborat”, apt pentru a combina sentimente şi emoţii, nu neapărat noi, până la o formulă, însă,
nemaiîntâlnită până atunci: „Tu ai a te-arăta doar în
cuvinte/ care în forme clare-s aşezate,/ prea-omenescul
au a şi-l dezminte/ în suferinţe firile-nzestrate.// Să te
hrăneşti din carnea-ţi vie –/ şi-atent să fii că nimeni n-a
aflat,/ nicicui povară să nu-i fie/ ce ţi se-ntâmplă-atât

de-ntunecat” („Morală de artist”). Acest spirit însetat de
forme este poetul conştient de felul în care poezia lucrează prin oameni, îşi impune ritmurile şi dezvăluie
praguri atinse doar prin intuiţia care ne călăuzeşte după
legi arhaice, lăsate neatinse de ulterioara dezvoltare a
creierului uman: „Şi forma, şi forma în mişcare,/ şi cea
ivită, şi de noi cea dată –,/ tu eşti ce-i drept doar lut
pentru ulcioare,/ de dalta-ţi însă trebuie săpată.// Tu
însuţi n-o să recoltezi,/ când va-ncolţi sămânţa-mprăştiată,/
târziu, în cei ce n-ai să-i vezi/ imaginea-ţi demult e
spulberată.” („Forma”)
Hans Magnus Enzensberger spunea într-un eseu al său
(citez aproximativ) că, împreună cu gluma şi zvonul,
poezia împarte capacitatea de a fi universală şi amintea
chiar de un vers al lui Benn aflat pe buzelor tuturor
iubitorilor de poezie din întreaga lume: „Ca-n august
singur niciodată…” Poetul, mai spunea Enzensberger,
este şi cel care nu iese niciodată la pensie, neodihnitul,
spre deosebire de cei care se laudă cu o meserie pe care
trebuie s-o pună în cui, în cele din urmă. Le métier de
poet, cum remarca acelaşi T. S. Eliot, presupune acumulări de cunoştinţe şi rafinări întreaga viaţă, care să
nu impieteze, însă, „asupra receptivităţii şi lenei lui,
ambele necesare.” Splendid – şi exact spus.
În zbuciumata lui viaţă – Benn a primit o recunoaştere
târzie, dar binemeritată – scrisorile și aforismele au
întregit profilul spiritual al unui gânditor de prim rang
care a intuit măreția, ca și tragedia unicității: „Întreaga
omenire trăiește din câteva autoîntâlniri, dar cine se
întâlnește cu sine însuși? Numai câțiva, și aceia în singurătate.” Iubitorii de poezie care au citit cândva poemele
sale în traducerile românești de până acum au, grație
solidei traduceri a lui Mircea Barnaure, precum și a
subtilului portret făcut de Ioana Orleanu, șansa de a
intra în contact cu lirica sa cuprinsă între anii 19131956, un eșantion reprezentativ din creația unui mare
poet care a marcat poezia europeană a secolului trecut.
Poate că ar fi fost mai bine ca poemelor antologate să li
se fi precizat, pe lângă anul scrierii, și proveniența,
volumul din care făceau parte. Cu modestele mele cunoștințe de limbă germană, mi-am dat seama că traducătorul a încercat să prezerve acel sunet original al poeziilor lui Benn, într-o limbă românească capabilă de
multe ori de a primi foarte expresiv sunetul autentic din
alte limbi. În anumite versuri, în traducere avem un
sunet eminescian („sub mâini va reveni / al nopții
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tragic cânt” – amintind de va geme de patimi/ al mării
aspru cânt), iar unii termeni nu sunt traduși în românește („se văd marea și mastele... “, unde termenul astfel
tradus din germanul Masten semnifica mai cunoscutul
„catarge“) mizându-se pe competența lingvistică a
cititorului.
Benn a fost, poate, cu expresia lui Goethe, pe care a
preluat-o într-un poem, printre „puţinii care-au înţeles”. A
fost iubit de femei şi, poate că este aşa cum spune Fritz
J. Raddatz, nu a putut iubi decât post-mortem, ca unul
care nu îşi poate arăta tandreţea decât după ce fiinţele
dragi au dispărut. Mai presus de toate, l-a iubit pe
Nietzsche, cel pe care îl deplânge pentru viaţa lui chinuită și munca de cenobit, în vreme ce alţii au devenit
excelenţe în timpul vieţii: „Pentru asta a muncit el, cu
20 de dioptrii pe doi ochelari, descojind cârnați și și-a
mai plătit și singur ce-a publicat, în timp ce Ranke și
Willamowitz-Möllendorf au devenit excelențe. Aceștia
sunt viața! O alta nu există.” Splendidul poem Torino
stă mărturie pentru felul în care apărea și trăia în versurile lui Benn figura iubită a filozofului și poetului care
„încă nu despărțise istoria și natura de intelect, el încă
mai credea într-o compensare”: „«Pingelele la ghete-s
duse», /marele geniu în pustie/ în ultima-i scrisoare
spuse –/ apoi, țac, Jena – ; psihiatrie.” // Nu-mi cumpăr
cărți, s-au dus toți banii, / așa prin librării mă țin:/ note
– la coadă cu golanii: –/ astea sunt zilele-n Turin. // În
timp ce-alesul putregai/ sugea la pun-te scoal-te masă,
îmbrățișă la birje cai, până ce gazda-l trase-acasă.”
A văzut cu puterea intuiţiei și a lucidității care-l
caracterizau („Trebuie să fii foarte mult, ca să nu mai
exprimi nimic. Taci și vezi-ți de drum.)” cum este şi
cum va fi viaţa unui spirit adevărat, care trăieşte prin
vocea şi valoarea sa nealterată de părerile pontifilor din
jur, cu amărăciunea că a ştiut cum se învârte roata lumii:
„(…) aşa eşti şi niciodată nu vei fi altfel, aşa trăieşti, aşa
ai trăit şi aşa vei trăi. Cine are bani, se însănătoşeşte,
cine are putere, jură corect, cine are forţa, creează dreptul. Asta este istoria! Ecce istoria! (1930, din eseul „Pot
poeţii schimba lumea?”). Marele său poem „Ca-n august singur niciodată” este declarația sa pură, directă,
candidă și atât de lucidă adresată lumii – dar lumii sale
interioare, ruminată după chipul nobleții asumate întro viață demantelată, o ruină la care a lucrat intens: „Can august singur niciodată:/ ora-mplinirii –, peste gard,/
roade de aur, roșii ard,/ dar unde ți-e recolta toată?//
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Sunt ape clare,cerul blând,/ și câmpuri strălucesc ușor,
dar de izbânzi, dovada lor,/ imperiul tău pare
flămând.// Unde noroc confirmă toate,/ schimbă priviri
și verighete,/ de lucruri, vin, ființe bete, –/ slujești
contra-noroc, luciditate.”
Poate că nu pot să schimbe lumea, nici nu-şi propun
aşa ceva, dar poezia lor schimbă pentru un timp
perspectiva din care poţi privi lumea, cu ochi mai
limpezi, cu o luciditate cu care poţi spune că atingi o
clipă, cât ţine versul, o fărâmă de înţeles în „ceea ce se
joacă universal”. Deşi Benn ne asigură că nu este nimic
de înţeles. Şi „nici doliu nu poate fi”.
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Placa comemorativă - Berlin Kreuzberg

deschisă ca floarea
noi, palide chipuri sub un cer răscolit,
ectoplasme
rătăcind fără ţintă,
proiecţii, trucaje...
***
În paradisul terestru găinuşele albe
scurmând în mormanul dospit de gunoi
dezgropând dintre cârpe şi resturi
un iadeş
un occiput mic perforat
rostogolindu-se la picioarele tale.
al Sfântului Bartolomeu.

GABRIELA CREȚAN
OGLINDA ŞI CRANIUL
Oglinda şi craniul lucind în oglindă
nimicul
David şi Solomon inspectând zalhanale şi hala de peşte
butoaie cu stridii, seminţe de floarea soarelui
prăjite cu sare-n ulei
la cornet sau la halbă
nimicul
colorat, sclipitor, ieftin ca braga.
(Silentium !
Iehova e treaz şi creează
musca câinească, tăunul, scolopendra, aspida,
pe bocciu, pe saşiu, pe rahitic, pe fonf,
îl creează pe drac
dolofan
pozând gol întins pe o blană)...

copiii din Canaan se joacă în praf cu arşicele
mucenicilor
arşi în cuptoare cu microunde. aseptice.
din cenuşă
mezina domnului pastor frământă turtiţe
prescuri.
lumea e nouă
fără prihană e omul, nevinovată e fiara
chiar burduhosul
se subţiază şi trece prin urechiuşa de ac
bogatul se-nalţă la ceruri uşor ca balonul
cu heliu.

***
Tu vino spre seară
la ţărm suntem noi aşteptând cu buchete enorme,
noi
zămisliţi prin viol în vremuri de ciumă
de El
prăbuşit în picaj, depunând mulţime de larve
în carnea femeilor mistice

în lumina-nceputului
copilul Iuda priveşte la jocuri
surâzând inocent
prea inocent.
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***
Să vii ! sunt de toate aici pentru toţi
pe alese
relicve şi moaşte
în galantarul măcelăriei din centrul oraşului
un os plin de cartilagii şi măduvă:
tibia Botezătorului
alături, mandibula sfintei din Avila clămpăne-n gol
după
muşte...
găseşti ce pofteşti în dughene ferite: pesticide,
balsamuri
şi la colţuri de stradă
reformatori şi profeţi cuvântând de pe stâlp corintenilor
ruşinându-i
pe politeişti şi atei
bătându-şi spre ei elocvent obrazul şi buca.
la cornet, la pahar sau la halbă, pe gratis
primeşti
surogate, erzaţuri
ce dau băutorului minunate deliruri erotice
mai primeşti şi un sul înţesat cu sentenţe morale
cu efect imediat
antirabic
tu fii precaut şi dă fila,
turbarea se ia...

ciobite uşor
reparate cu lut ca vasele antice
în care păstrez grâne, ulei de măsline, colastră
pentru banchetul iluştrilor morţi
la faţă asemenea zeilor
chiar zei coborând din Olimp pe un fir lipicios
secretat
cu mişcări de mari tarantule...
vei deschide scriptura uitată pe masă
în ea n-o să afli un rând despre soaţa lui Cain
îndoliată
despre maica înlăcrimată-a lui Iuda
închide-o şi ieşi !
***
Dă-mi mâna şi vino
să vezi ce-ai râvnit: tómbole, lupte greco-romane
doi bărbaţi în arenă
ţintuit fiecare de-o cruce
bătându-şi unul altuia-n frunte pironul
simulacre, sosii

***
La muzeul de artă te-aşteaptă de-un secol să treci
meditând în bizare postúri
cadavre atletice. plastifiate
futuriste, cubiste – să n-atingi nimic
să mergi cu paşi iuţi spre ieşire
străpuns de privirile lor în luminile ochilor.
nu uita să te-abaţi pe la cuhnie
vei găsi rânduite atent tigăi de aramă, cuţite şi linguri
şi-o poliţă plină
de cranii: de copil, de adolescent, de
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de adult
purtând etichete cu pseudonimele mele monastice
cranii profund ştiutoare
acoperite de pulberi atomice. ale atâtor anihilări
şi geneze

baluri mascate şi molime
rebeliuni, represalii, premiere la Operă
Dumnezei desenaţi pe afiş
şi pe Haplea în mijloc
trăgându-şi din gură o panglică lungă
pe care e scris:
„Acesta eşti tu“.
privitorul se ţine de burtă, se strică de râs
şi rămâne aşa îndoit
se face violaceu, bate-n negru, miroase-a stricat...
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***
Când vii să păşeşti precaut, pipăind cu bastonul
de orb
sub pojghiţa lumii
ca ciulamaua fierbinte bulbuceşte neantul
scuipând prin vulcani noroioşi
membre, capete, trunchiuri care-n zbor se lipesc
fac salturi mortale prin aer
şi cad în picioare uzi, tremurând: oameni noi
infirmi şi copii. dipsomani. orfani.
deicizi...

am văzut oameni arzând în splendoarea tenebrei de sus
orbitoare
şi pe alţii mai jos înotând împotriva curentului
râvnind să ajungă la cer, să-i străpungă cu creştetul moale
himenul
să intre cu trupul în sfincter.

Silentium !
Iehova e treaz şi creează
atârnând cu capul în jos în peştera
craniului meu
creează noaptea eonică
noaptea
infraconceptuală
neantul eruptiv din care m-am încarnat
homoiousios
homoousios
pură negativitate.

şi eu am pătruns în încăperea asceţilor
era plină
chip lângă chip, trup lângă trup
tovarăşi de pat biciuindu-se unii pe alţii
înfruptându-se unii din alţii, tăind hălci şi hartane
asudau încălziţi.
până-n unghii-am simţit a penitenţei veneriană dogoare.
ce bucurie m-a ars!
apoi Luminăţia mea s-a întunecat.

O, IGNIS SPIRITUS PARACLITE
Şi eu am trecut pe aici. mut pe calea întunecată...
mă ghemuiesc pe câmp
în uterul Tău, în creierul Tău
un animal de culoarea cărnii. sub cerul de carne.

înfruntau strălucirile!

amvăzuto luminăcălărindpelumină, gonindsprelumină
şi corpuri frumoase prinse alături
halucinând în piroane
cu ochii deschişi şi guri rotunjite de parcă slăveau
horifianţa apusului
capete negre, rase, rasate. pubisul ras...

Mă desprind să te-ntâmpin
te leg cu batista la ochi şi te-nvârt. râzând
cauţi drumul
şi nu mai e drum...

i-am văzut pe aceia
strânşi unul în altul, asupriţi de puteri
îndurau violenţa apusului

nou născuţi în crepuscul
încă legaţi cu maţe ombilicale de-un soare pulsând
psihoid
legănându-se după mişcarea arderii lui.

am văzut rutul, desfrâul, carnagiul
furia implorărilor, devoţiunea, colera
şi legea morală deasupra
ca un topor.
numai nebunul şi mutul ţineau drumul drept...
pe aceştia i-am tras după mine din peşteri
le-am tăiat coamele lungi,
lioneşti
cântărind o mie de sicli de aur
i-am spălat. i-am descruntat, am suflat peste ei,
proorocesc la răscruce
par oameni. nu sunt.

ALTER N AN ŢE

75

de departe-am zărit viţelul de aur
tronând pe un munte
cu fuduliile sfinte aşezate pe-o tavă pusă-nainte
scăpărându-şi caratele.
şi-amvăzutcuochirăicumde-atâtapupatseiviseicicolo
arama...
erau mulţi împrejur, ciuciţi sau jucând căzăceşte
cântau deportaţi în amurg
martirizaţi de întunecare
dar alţii tăceau. maeştrii-nfăşaţi, pupe uriaşe
meseriaşi ai extazului. cu lefuri preagrase.

amniotic
spre odăile de mâncare, spre odăile de culcare
şi-am întâlnit doi străini. soră şi frate.
puşi la zid
prinşi în şapte inele de fier.
doar într-unul din ei se-ngropase de viu Dumnezeu.
şi-am ştiut că zidul e vis. şi beţie.
un evantai de chipuri albe-am văzut
exhalaţii solare
gânditoare, sensibile
şi-am ştiut că voi arde şi eu.
i-am văzut pe aceia. şi pe mine-ntre ei!

pe umerii lor lumini şiroiau ca apa pe gâscă.
şi vita am vrut să o spintec
să văd ce ţine-năuntru
ce mădulare, ce scârne, ce hram.
a plâns şi-a ţipat omeneşte
fără bună vestire
izbită-ntre coarne de-o rază...
am văzut coborând de pe munte armii de lăcuste
burdihoase şi scurte,-ndesate. cât caii de luptă
şi-n curtea interioară un cocoş roşu, zdrahon
lat în spate cât Fiara
cât malul
zace în pulberi cu gâtul sucit...

am văzut şi o Oarbă întinsă pe spate pe câmp
cu tălpile sprijinite pe cer
născând soarele roşu, inflaţionar
în care ne scufundăm ca într-un cazan de botez
bestii îndrăgostite,
apuseni cu faţa de aur
cântând în crepusculul penitenţial
„O, ignis spiritus paraclite“,
apoi, doar extazul. cremaţiunea, extincţia.
Totul...

i-am văzut şi pe alţii, mai clar, mai aproape
oameni pe câmp alergând
în galop deveneau animale uriaşe, mugeau,
încă o clipă-au lucit semilunile negre sub pleoape
apoi li s-a sleit lumina în ochi...
peste ele-am păşit mai departe
mut pe calea întunecată
abia lunecând într-un apus refluent,

Via crucis - Emilian Nicula

în biserica S.Erasmo Legnano (Milano).
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ANDREI ZANCA
IARNA RUSEASCĂ ȘI RAMURA DE MĂSLIN
i.m. Slawa Richter
te văd coborând treptele largi prin înserarea de iarnă
trecând de-a lungul fluviului pe esplanada pustie
păşind prin parcul înzăpezit, printre băncile
împovărate de zăpada
abia te mai zăresc prin ninsoarea cernută de tăcere a
dintre arbori, prin sălile concertelor, în faţa pianului
din mica Rusie, cum era numită cândva Ucraina ta
în şuierul locomotivelor din gările necunoscute
acolo, printre mujici şi soldaţi osteniţi, roşii ori albi
în pupila ta fără de nuanţe politice
refuzând improvizaţiile trecând la interpretare
spre uluirea celor adunaţi în jurul samovarului
braţele tale - aripi lopătând prin amurgul zeilor
estimp, boleşevicii smulgând cu frânghiile cupolele
bisericilor, pe când o lumină slabă învăluia claviatura
şi tu, de nezărit pe scenă
de parcă braţele, sonatele s-ar fi desprins
dintr-o negură siberiană, în vreme ce prokofiev
îşitâracapeo tinicheacaracterulprinziuadenaşterealui
stalin. zile mohorâte. zile neconsolate.
şipubliculînvelitînşubeînsalarecedinMurmansk, afară
bombele decantând un studiu de Rahmaninov, deşi
cu toţii se simţeau mai în siguranţă acolo
în sala unduită de frig, şi-apoi deodată
liniştea şi tăcerea faţă de care orice grai
e un idiom, o farsă.
putemînsăcândvapierdecesuntem,aidomaacelorbalerine
care-şiamintesclabătrâneţecumaufostcurtatelatinereţe
cu aceeaşi discreţie şi jenă admirând ele

uniformele militare cu fireturi, doar Nina Dorliac
contemplându-ţi somnul netulburat, tolănit acolo
sub un pian: vremuri grele, vremuri de răstrişte
paturi puţine. spaţiul rezervat, tu, nepăsător la confort
între tastele albe, între tastele negre, funebre
ca nesfărşitele înmormântări
când mânat pe scenă păşeai de parcă ai fi fost surprins
de-o ploaie, detestând analiza, detestând puterea
în vreme ce ei te urmăreau
pretutindeni, încât odată l-ai întrebat pe unul din ei:
coborâţi la prima? Da. - Eu, nu. -, într-adevăr
de unde ştie ursul polar că are botul negru
atunci când şi-l acoperă cu o labă, stând el la pândă
cumtuîntr-o FugădeBach,şinimic,nimicnuţi-aatinsfirea
şieiscufundându-secutoţii-nbeznăcaSf. Petruînvaluri
cum mult mai târziu tu spunându-i lui Karajan:
„ich bin Deutscher”, şi el: „also, ich bin Chinese”
iar tălmaciul, sfios: „se înţeleg bine...”
tu din nou pe străzile îniernate, pe uliţele îndrăgite
blestemate, între zidurile îmbeznate, între zidurile
acelea de spaimă
şi mulţimea deodată aţintindu-te din albe, oarbe pupile
deasupra, cocori rotindu-se peste ramuri chircite de ger.
sănevinăoaremântuireadelamorţiinoştrireîntorcându-se
spre a ne trezi, spre a ne călăuzi
când pus în America să alegi dintre 30 de piane
unul la care să cânţi
te-a potopit sfârşeala, superstiţia şi mai ales neputinţa
fiindcă în Rusia ta erai mereu obişnuit să înfrunţi totul
dinspre un pian impus: „altul n-avem”
aidomaluiTarkovskidecupândo stepăruseascăînItalia
ierni şi ierni între interpretare şi improvizaţie
întreafipejumătategermanşisurâsuldeporţelanchinezesc
din rictusul de primadonă a lui Karajan
deşi firea ta cicatrizată de stepe
mereu netulburată rămânea, în ciuda pianului impus
ori poate tocmai de aceea, ca şi atunci când, improvizând
acum, ai păşit înspre morţii tăi, senin, nebântuit nici
măcar de o Fugă, neurmărit
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ILUSTRATĂ CU SCAUN ȘI ARBORI

de nici un ecou al unuia din cele 30 de piane
ale magnaţilor de la carnegie-hall. -

(în pas cu lumea)

tot astfel, odată

când umbrele se alungau peste aşezări

deşi firea ta cicatrizată de stepe
mereu netulburată rămânea, în ciuda pianului impus
ori poate tocmai de aceea, ca şi atunci când, improvizând
acum, ai păşit înspre morţii tăi, senin, nebântuit nici
măcar de o Fugă, neurmărit
de nici un ecou al unuia din cele 30 de piane
ale magnaţilor de la carnegie-hall. tot astfel, odată

când umbrele se alungau peste aşezări
iar casele se topeau lin în înserarea din jur
urcam pe terasa deasupra podului, unde bunicul
îşi avea colombarul, bănuindde pe atunci că drumulmeu
se va înscrie între pământ şi cer, unde-şi murmura şi el
vorbele abia auzite
iar porumbeii ni se aşezau pe umăr
guruind, noi uitând că-n jur guvernau doar
necazul şi lipsurile.
apoi, bunicul alegea unul din ei mângâindu-i
cu degetul mare capul şi aripile şi-i lega ceva de picior
apropiindu-şi de buze ciocul păsării înainte de o lansa
în sus, cuacelaşimurmurdeneînţelespentruminepe-atunci.
şi-n searaurmătoareaşteptam aşezaţipebancacolombarului
încâtcâteodată mă trezea din aţipeală doarfâlfâitularipilor
oftatul lui de mulţumire, în vreme ce pasărea i se lăsa
ostenită pe umăr.

se-ntorc lupii în europa, spun ziarele întrebându-se
ce e de făcut. se-ntorc dinspre nord-est dând iama
în turmele din jur, iar el urmăreşte toate acestea
pe ecran, apoi dă să se aşeze gândindu-se deîndată:
cel mai scump scaun de pe lume e cel pictat
de Vincent, pe când abia îşi duce zilele.
azi face căteva milioane. şi nici nu
te poţi aşeza, mai zice trăgând
din ţigară, aşteptând
să se dea semnalul oficial
ca lupii să poată fi
din nou vânaţi
împuşcaţi
iarna
peste zăpda imaculată dintre arbori
vor arunca sânge proaspăt, făşii de carne în luminiş.
vor aştepta aşezaţi pe un scaun
în schela de lemn dintre arbori.
lupii vor adulmeca. vor veni, nemaiobişnuiţi
cu gândurile oamenilor.
ei vor deschide focul. vor bea. vor mânca
şi se vor întoarce acasă.
apoi, se vor aşeza în faţa televizorului
urmărind cum se reîntorc lupii în europa, iarna

şi-n această încredere deplină
a reîntoarcerii, neştirbită de nici o ploaie, netulburată
de nici un vânt, uitam din nou totul şi-mi părea mereu
că zăresc deasupra mea legănându-se încet
o ramură de măslin
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Suflet de pus pe rană-mi dăruia.
Ea n-avea chip. I-am zis: „Nemărginirea“.
Din viaţa ei îmi oferea o parte
Şi jumătate de eternitate,
Şi chiar surîsul ei — mai drag din toate,

TRAIAN VASILCĂU
***
S-a profeţit Lumina. Pot să fiu
Ce n-am fost încă-n veacul moştenit.
Şi-n templul de smerenie zidit,
A treia zi din moarte pot să-nviu.
Am plîns şi-n mine mahnele s-au stins.
Şi-n lacrima lui Christ prea suferirea
Îmi caut ca să-mi aflu mîntuirea
Şi-mpodobit cu răni, să-mi strig Iubirea
Şi-apus în toţi, să fiu de raiuri nins!

***
Cu mîinile pe piept împreunate
Şi-o floare înlumînărită-n zori,
Pomii cărunţi şi-mbrăţişaţi de sfori,
Cîndva învulturiţi, sunt duşi în moarte.
În candelele cerului, surpate,
Zorii de noapte ca sentinţe curg
Şi pomii doborîţi n-au Demiurg,
Stingerea lor e-aplaudată-n burg,
Şi-i plîng şi n-aş mai scri’… şi nu se poate!

***
Ea n-avea chip. Numai surîs era.
Cu legănarea inimii visată,
Sub giulgiul de parfume îngropată,

Şi-a dispărut … Căci i-am cerut Iubirea!

***
Să mă-ngîne cîntecul Luminii
Cît tristeţile nu mă vor fi.
Şi-apoi să mă răsădesc în Zi
Ca un crin la marginea grădinii.
O, şi cît visai într-un cuvînt
Vieţile să-mi înhumez odată,
Nesfîrşindu-mi trecerea cea toată
În privirea cerului Preasfînt…
Şi-am tot scris instanţelor celeste
Să mă uite-un timp prin vreo poveste:
Trubadur la răni să fiu mai rar.
Să mă-ncing în hora pustiirii
Şi un chiot vrednic de toţi zbirii
Să rămîn — şi-am fost un În Zadar!

***
M-am stins în cer
Ca să fiu pe pămînt
Şi de atunce
N-am mai fost cuvînt.
Pînă-ntr-o zi,
Ca să nu mai disper,
M-am ars în voi
Şi m-am nestins în cer.
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***

***

Ning cu psalmi fără de vreme,
Nu am spulber mai frumos.
Să trăim vecii de-a rîndul
Nu în noi, ci în Christos.

Lină viscolire peste ochii mei,
Odihnesc cetind-o, nemurind-o-n ei
Şi de-atîta boltă sun a cer şi cînt
Ca o turlă-albastră peste-un dom ce sînt.

A fi doar în El — ce artă!
Să o ai şi s-o tot ceri!
Luna stelele îndeamnă:
„Hai la secerat tăceri“.
Şi-n ninsoarea potopindă
Mor şi-nviu ca o colindă.

***
Veacul nostru a fost doar un ceas.
Ai plecat, şi plecînd, m-ai rămas.
Veacul meu moştenire nu-l las.
Am plecat, şi plecînd, te-am rămas.
Veacul tău cu-al meu veac se împlină.
Te-ai rămas, m-am rămas. Boltă lină!

***
Sunt iar beat de Ierusalime
Şi mă zidesc în plîns oricînd.
La ora Zeu vine tristeţea,
Vine tristeţea mea cîntînd.
Atunci cînd mor nemor Cuvîntul
Şi veşnicesc doar în Cuvînt.
La ora Înger vine mama,
Vine măicuţa mea cîntînd.
Şi Domnul însuşi se scoboară
În noi pe-o daurită scară.
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***
S-alunec prin icoane, să cad şi să nu doară
Şi orişice murire să-mi pară prea uşoară,
Maşinile cu taine să urce-n bolţi mereu
Şi să n-aud în mine cum cade Dumnezeu
Şi ca un crin dă-nfloare, şi-o lacrimă de-a Sa
Doarme-ngropată-n taine, ca-n prima viaţă-a mea.

***
Tot adevărul ai, să-l sorbi la cină,
Taina-ţi ia numele şi-l zboară-n cer.
Mă vindec de lumină cu Lumină
Şi-n Dumnezeu te nasc — să nu disper!
Ai subjugat biserica din mine,
Poienile cu ochi albaştri plîng,
Ca să te recompun întîi te frîng
În nesfîrşite psalmodii divine
Şi cînd să-mi bată vulturu-n fereastră
În drum spre Dumnezeu te văd, măiastră,
Şi din amurguri cînt etern îmi vine!

***
Secunda-mi ajunge,
Vă las vouă ora,
Din ea să refaceţi
Veacul tuturora.
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Satira unui artist plin de caracter, care vrea binele general, nu merită nebăgarea în seamă a maselor și pufăiala
revoltată cu care-i refuzată aici la noi.

KURT TUCHOLSKY
(1890 - 1935)
Ce are voie satira?

Doamna Vockerat: „ Dar trebuie totuși să poți

să te bucuri de artă “
Johannes: " Poți avea mult mai mult de la artă
decât propria bucurie“
Gerhart Hauptmann
( 1862-1946 )

Dacă la noi spune cineva un banc politic bun, atunci
jumătate din Germania, așezată comod pe canapea, i-o
ia în nume de rău.
Satira, pare să fie un lucru neapărat negativ. Satira spune: „Nu-i adevărat!”
O satiră care cheamă la subscripția unui împrumut de
război nu e un lucru negativ. Satira mușcă, râde, fluieră
și bate în toba cea mare și multicoloră a robiei, tot ce
stagnează și-i leneș.
Satira este un lucru neapărat pozitiv. Niciunde în altă
parte nu se trădeaza cel fără caracter mai repede decât
aici, niciunde nu-i mai clară lipsa de conștiintă a acestui
Nime-n-lume, care atacă azi ba pe unul și mâine pe
altul.
Autorul satiric e un idealist necăjit: el vrea lumea mai
bună, căci ea e rea, iar acum el se năpustește asupra
răului.

Iar înainte de toate germanul face o greseală: el confundă cele personificate cu actorul care le aduce pe scenă.
Dacă vreau să prezint urmările alcoolismului, adică să
combat acest viciu, nu pot s-o fac doar cu pioase citate
biblice, dimpotrivă am să fiu mai efectiv cu prezentarea
palpitantă a unui om care e beat turtă. Cortina asezată
cu grijă peste putregai se ridică încet, iar eu spun: „Iată!”
– Ceva similar se numește în Germania grosolănie crasă.
Alcoolismul însă e un lucru rău, degradează poporul și
doar adevărul spus fără menajamente poate să ajute.La
fel a fost și cu mizeria ţesătorilor, iar cu prostituția mai
e încă și azi la fel. Influenţa vorbei de duh „Krähwinkel*”
( în înteles larg – batjocoritor) a menținut totuși satira
germană în limitele ei și așa reduse. Marile probleme
nu mai sunt luate acum în considerație aproape deloc.
Doar „Simplicissimus“ a îndrăznit pe vremuri, în
perioada în care avea în dreapta pe stema, buldogul cel
roscat, să-și bage nasul în toate sanctuarele germane:
subofițerul care snopea în bataie, birocraţii mucezi,
dascălul cu liniar, fetele care fac trotuarul, antreprenorul cardiac și ofițerul fonfăitor. Acum putem cu siguranță ,reflecta la aceste teme așa cum ne place și fiecăruia îi este permis să considere un atare atac drept nedrept
ori exagerat, dar permisiunea unui om sincer și timpul
de a biciui, nu are voie să fie nimicită cu vorbe necuvincioase.
Satira exagerează? Satira trebuie să exagereze, iar în
esența ei profundă este și nedreaptă. Ea dezvăluie adevărul, iar pentru a-l aduce la lumină, nu poate face
altfel decât așa cum spune biblia:
”suferă drepții, împreună cu nedrepții”.
Acum e mult prea adânc ancorat nefericitul obicei al
germanului, de a gândi și a se prezenta, nu ca și individ,
ci în și ca standuri și corporații, și vai de cel care se
apropie prea mult de ele. Dece sunt gazetele noastre
umoristice, comediile și filmele noastre, atât de slabe?
Pentru că nimeni nu se încumetă să pună mâna pe
caracatița, care oprima toată țara, lăbărțându-se: grasă,
leneșă și ucigând cu zile. Niciodată nu a îndrăznit satira
să stea în fața dușmanului țării. Să nu încercăm să-i
egalăm pe cei hidosi din caricaturile franțuzești de
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război, dar ce putere zace în ei, ce furie elementară, ce
lovitură şi ce efect! Se-nțelege: ei n-au dat de la nimic
înapoi! Alături, deasupra numărului de submarine,
atârnă impozitele noastre modeste, nu fac rău nimănui
și nu vor fi citite de nimeni.
Cu toții, să nu fim atât de meschini. Noi toți – profesori
de şcoală elementară şi negustori şi universitari şi redactori
şi muzicieni şi medicii şi funcţionarii publici şi femei și
delegați ai poporului – avem cu toții defecte și părți
ciudate și slăbiciuni mici și mari. Iar noi nu trebuie
întotdeauna să protestăm imediat, (Măcelarule, păstrează
posesiunile tale cele mai sacre ! ),dacă vreodată, cineva,
face un banc bun la adresa noastră. El poate fi răutăcios,
trebuie însă să fie sincer. Cel care nu suportă un ghiont
serios, nu e un om în toată puterea cuvântului, nu e
deloc onorabil. El poate folosi aceleaşi mijloace pentru
a se apăra, el poate riposta, – dar el la rândul său nu
întoarce capul jignit, indignat și supărat. În viaţa noastră publică ar sufla un vânt mai pur, dacă nu l-ar lua cu
toții în nume de rău. Așa însă se umflă întunericul
neîncetat până la iluzia generală. Scriitorul satiric german dansează un permanent dans al oului între standuri profesionale, clase, confesiuni și amenajări locale.
Acest lucru este cu siguranţă foarte graţios, pe termen
lung însă, un pic obositor. Satira adevarată este purificatoare de sânge: iar cel care are sânge sănătos, are de
asemenea și un ten perfect.
Ce are voie satira?
Totul.
*Krähwinkel, respectiv Krähwinkelei, definește ceva
batjocoritor, un cuib al bârfei, ori un eveniment neînsemnat care a fost plștit din bani publici ; după numele
localității Krähwinkel din comedia »Die deutschen
Kleinstädter« a autorului dramatic german A.von
Kotzebue (1761–1819).

Autor: Ignaz Wrobel
Publicat întâia oară în revista : Berliner Tageblatt,
27.01.1919, Nr. 36.
În volum.: Opere complete în 10 volume, ediție de
Mary Gerold-Tucholsky și Fritz J. Raddatz. Editura
Rowohlt, Reinbek 1975. Vol.2, p.42
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Junghiuri
Cumpără ce-ți dictează cartela; citește ceea ce îți
permite cenzorul, crede ceea ce poruncește biserica și
partidul. Pantalonii se poartă în momentul de față.
Libertatea de loc.

*
Uneori revedem prieteni care au reusit câte ceva.
Invidie, da de unde. Dar dacă ne gândim încă,ne vine
întrebarea dece au devenit atât de antipatici: poate
pentru ca au nasul pe sus.

*
Citate:

Savurează flăcăul o plăcere
el e tăcut şi recunoscător –

fraza nu-i din Wilhelm Busch.

Nepedepsit n-o șterge nimeni –

nu-i de găsit în Lessing.
Autoritatea statului emană de la popor ...
asta e într-adevar din constituția statului.
*
Scaunul electric se trage de la o inițiativă a lui Edison.
Ca și majoritatea chestiunilor din America, a fost și asta
o afacere murdară între două companii concurente.
Este de închipuit, însă această pedeapsă, ca de atâtea
ori, a făcut-o o minte de german. In cartea lui Weber
„Demokritos“ aparută în prima jumătate a secolului
nouăsprezece, în capitolul “Juriștii și Avocații”, se spune
: Ghilotina, cea teribil de abuziv folosită, a fost de fapt
o invenție a omenirii, dar din moment ce experimentele galvanice o dovedesc, cum că țeasta decapitată de
unealtă mai simte încă totul o vreme ..., ce-ar fi dacă am
ține cont de rezultatele cu electricitatea? O statuie a
dreptății, care cu spada ei servind drept cablu unei
baterii de treizeci de condensatoare Leydner coboară
deasupra delincventului, care, nici măcar atins, lovit
parcă de trăznet, e trecut în lumea drepților, ar fi cea
mai umană moarte, și totuși pentru spectatori, probabil, cea mai efectivă modalitate de intimidare."
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care nu i-ați văzut niciodată. Și cu toate astea toți vă
întrețin excelent. Cum de reușiți asta? "Am recurs la o
metodă proprie", spuse miliardarul. „Îl întreb pe fiecare, prezentat mie: Ce mai face boala dumneavoastră -? "

Ordin executat.
*
În privința asta trebuie totuşi amintit, că Ilja Ehrenburg
a fost singurul scriitor care în ”Heiligsten Gütern”
(Bunurile sacre), publicat de Malik Verlag din Berlin, la arătat cu degetul pe domnul Ivar Kreuger înainte de
crash. Experţii financiari au fost şocaţi şi au ridicat din
umeri, în măsura în care puteau citi. „ Ce pricepe
literatul acesta din toate astea!”. Trebuie să amintim
mereu nechibzuința, miopia, lipsa de instinct și
ignoranța fără margini a unor atari afirmații. Prostia
oamenilor s-a manifestat mai de mult în armată, astăzi
la șefii economiei.

Autor: Peter Panter
Publicat întâia oară în revista: Die Weltbühne,
06.09.1932, Nr. 36, S. 358.
În volum.: Opere complete în 10 volume, ediție de
Mary Gerold-Tucholsky și Fritz J. Raddatz. Editura
Rowohlt, Reinbek 1975. Vol.10, p.110.

*

*
Un artist nu trebuie să aibă succes. Dar un dentist care
nu te poate scăpa de dureri, un general care e
permanent învins, și un căpitan economic, care nu știe
unde locuiește Dumnezeu: – aceștia din urmă nu sânt
ceea ce ar trebui să fie.
*
Lucrătorul nu-l urăşte pe angajator așa cum îl urăşte
angajatorul, îl detestă și se teme de el, dorindu-i doar
iadul. Să-și primească răsplata.
*
Daca Ivar Kreuger ar fi fost evreu...sau dacă Ivar Kreuger
ar fi fost un contabil mărunt...

Kurt Tucholsky a fost unul dintre puținii scriitori ai
Germaniei din perioada primului război mondial,
precum și a perioadei interbelice, care s-a dedicat activ și
astfel s-a ancorat în conştiinţa vremii, prin tematica
scrierilor sale, privind raportul dintre individ şi clasa
politică. În opera sa, Tucholsky analizează cu mare
atenție și acuratețe, diverse aspecte ale societății
germane. Reușind să pună la vedere aspecte sociale care,
de obicei, erau trecute sub tăcere. Faptul în sine, de a
reclama într-un ziar ori revistă, fapte și evenimente
brizante ale vremii, era ceva necunoscut pentru
mentalitatea epocii respective. Acest mod onest și direct
de a creiona societatea, în cele din urmă respectându-și
vocația de scriitor, a avut urmări pentru Kurt Tucholsky
în anii premergători celei de a doua conflagrații
mondiale.

El a fost însă, un reprezentant consecvent al sistemului
capitalist.
*
O poveste? Asta este o poveste frumoasă.
Un miliardar american – povestirile mele se întâmplă
firește în societatea bună – un miliardar american a fost
întrebat într-o bună zi de un prieten: „Cum faceți
Dumneavoastră Domnule Moneymaker, ca la fiecare
recepție să vi se prezinte sute de oameni pe
ALTER N AN ŢE

Traducere și prezentare: Eugen D. Popin
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M i c u l b r i c z i s „ Î n ge r a ş u l ”

Îngeraş m-au fost numit –
Azi un vas, cândva o fată,
O, de-aş fi rămas tot fată!
Căci iubirii, nesmintit,
Cârma-mi i se-nvârte roată.
( Nietzsche în anul 1872 )

FRIEDRICH NIETZSCHE
(1844 - 1900)
IDILE DIN MESSINA
La sfârşitul lui martie 1882, Nietzsche întreprinde, pe
un velier sicilian, cea mai lungă călătorie a sa pe mare:
de la Genova la Messina, unde rămâne aproappe trei
săptămâni, fiind puternic impresionat de acest oraş, de
peisaj, de antichităţile sale şi de amabilitatea oamenilor.
Toate acestea, inclusiv boala care-l însoţea peste tot, îi
inspiră ciclul de poezii Idile din Messina, pe care le
publică în „Internationale Monatsschrift”, 1 (1882), nr. 5,
mai, p. 269-275, la Ernst Schmeitzner din Chemnitz. Din
cele opt poezii a preluat şase (în formă schimbată) în
Cântecele Prinţului Vogelfrei, apendicele ediţiei a doua
din Ştiinţa veselă (1887). Din această cauză, Idilele din
Messina lipsesc din toate ediţiile operelor lui de până la
cea elaborată de Giorgio Colli şi Mazzino Montinari
(Walter de Gruyter, Berlin/New York, 1967 şi urm.),
după care traducem şi noi. Erich F. Podach le-a reprodus
în a sa Ein Blick in Notizbücher Nietzsches [O privire
în carnetele lui Nietzsche] , Heidelberg, 1963, p. 176-182.
În româneşte le-am publicat pentru prima oară în 1998
(Fr. Nietzsche, Opere complete, vol. 1, Hestia, Timişoara,
p. 48-54), apoi, revizuite, în vol. 4, 2001, p. 233-240.
Versiunea de faţă o reia pe cea din 2001, îmbunătăţind-o.

Îngeraş m-au fost numit –
Flamuri am o sută-n salbă,
Micul căpitan se-nvoalbă
La timonă neclintit,
Ca o sută una-n salbă.
Îngeraş m-au fost numit –
Unde-mi arde-o luminiţă,
Iute, ca o mioriţă,
Fug de doruri chinuit:
Veşnic fost-am mioriţă.
Îngeraş m-au fost numit –
Ştiţi că latru, când se cască,
Sus, guriţa mea drăcească,
Foc şi fum scoţând smintit?
O, guriţa mea-i drăcească!
Îngeraş m-au fost numit –
Spus-am vorbă blestemată,
Ca, la groapă, dintr-odată
Pe iubit să mi-l trimit:
Mort de vorba-mi blestemată!
Îngeraş m-au fost numit –
Sufletului vrând portiţă
Să-i croiesc printr-o costiţă,
în adâncuri am sărit:
Da, ieşise prin costiţă!
Îngeraş m-au fost numit –
Sufletu-mi, ca pisicuţe,
Cu cinci salturi de lăbuţe
Vaporaşu-a nimerit –
Da, e iute de lăbuţe.

Traducere şi prezentare: Simion Dănilă
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Îngeraş m-au fost numit –
Azi un vas, cândva o fată,
O, de-aş fi rămas tot fată,
Căci iubirii, nesmintit,
Cârma-mi i se-nvârte roată.

P r i n ţ u l Vo ge l fr e i

Pe-un dâmb, pe-o creangă cioturoasă,
Deasupra mării-atârn: chemat
La ea de-o pasăre miloasă –
Zburai în urmă-i pân-acasă
Şi stau, tot stau, din aripi bat.
Cum alba mare dormitează,
Îmi dorm şi chinurile-n piept.
Uitai şi port, şi ţel, şi-amiază,
Pedepse, laudă şi groază:
Cu păsările zbor în drept.
Nu-i viaţă – mersu-ncet, în halte!
Cu grele, trudnice mişcări!
Zic vânturilor să mă salte,
Îmi place-n zborurile ’nalte
Pe urma păsării în zări.
Gândirea? – e o proastă treabă:
Gândirea, limba piedici sunt!
Zburând, primii putere-ntreagă,
Deprins-am mai frumoasă treabă,
Cuplet şi glumă, vesel cânt.
Să cugeţi singur – ce cuminte!
Ce prost e – singur a cânta!
Deci, păsări, staţi în jur cuminte
Şi-n linişte luaţi aminte,
Frumoaselor, cântarea mea!

C â n te c u l p ă s to r u l u i d e c a p r e

(Vecinului meu Teocrit din Siracuza)

De ploşniţe zac mâncat –
Mă vaiet de pântec.
Dincolo-i loc luminat:
E danţ şi cântec...
Pe ea trebuia acum
S-o ţin în braţă:
Adăst – un câine-n drum –
Nici semn de viaţă.
Dar nu-mi jurase, ai?
Mă minte femeia?
Ori de toţi se ţine scai
Cum capr-aceea?
De unde borangic? –
Ah, ce făloasă!
Mai stă vreun ţap, voinic,
În sihla deasă?
Cum o aştept pe ea
Venin cumplit e!
Doar noaptea cresc aşa
Ghebe-otrăvite.
Ca şapte boli, adânc,
Iubirea-nţeapă –
Nu pot să mai mănânc,
Adio, ceapă!
Şi stelele pălesc,
Scapă-n mare luna,
Zori cenuşii mijescDe mor, totuna.

ALTER N AN ŢE

85

„Pia, caritatevole, amorosissima”*

M i c a v r ă j i to a r e

Uşor dezmierzi, fecioară,
Pe cap un miel plăpând
Şi vezi lumini şi pară
În ochii lui, pe rând.
Zburdalnică-i, da-ţi cată
Pioasă inima,
Fermecătoare fată,
A m o ro s i s s i m a !

Firesc să fiu pioasă,
Cât trupul mi-e-nflorit.
De fata cea frumoasă
Şi Domnu-i ispitit.
Pe drag monahu-acela
Oricum îl va ierta,
Când însuşi, ca şi-acela,
S-ar vrea în preajma mea.

Ce ţi-a zdrobit simţirea
Şi lanţul feciorin?
De-ai fi iubit, iubirea
N-o căpătai din plin? –
Tu taci – dar lacrimi poartă,
Curată, faţa ta:
Tăcuşi – de doruri moartă,
A m o ro s i s s i m a ?
___________
*În it. în text: „Milostivă, îndurătoare, preaiubitoare” (n.t.).
**În it. în text: „cimitir”.Monumentul funerar al fecioarei cu

Nu sur cum capelanul!
Ci tânăr sănătos,
Cum foarte sur motanul
Zbătându-se gelos!
Eu nu iubesc moşnegii,
El babe iar nu vrea:
Aceasta-i vraja legii
De Domnul date-aşa!

(În campo santo**)

mielul din cimitirul Staglieno de lângă Genova i-a inspirat lui
Nietzscheaceastă poezie. (N. t.)

Judecată de p asăre

De curând, când stam sub ramuri,
La odihnă, mai exact,
Auzii tic-tac în dramuri,
Cu măsură şi cu tact.
Indignatu-m-am, cu-ncetul
începui să mă complac,
Până când, precum poetul,
îmi vorbeam doar în tic-tac.
Cum săltau în stihuire
Vorbele-mi, din pas în pas,
Prind a râde în neştire,
Ca la un pătrar de ceas,
Eşti, cumva, poet, bătrâne?
Nu-ţi sunt minţile la loc? –
„Ba eşti un poet, stăpâne!”
– Zise ghionoaia. – Cioc!
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Biserica se poartă
Firesc cu inima
Şi chipul. Şi mă iartă: –
Dar cine n-ar ierta!
Îi dai cu murmuratul,
Ieşind cu plecăciuni,
Şi,-n timp ce ştergi păcatul,
Un altul, mic, aduni.
Lăudaţi pe Domnu-n lume,
Că fete mândre-i plac
Şi-această slăbiciune
Şi-o-ngăduie cu drag!
Firesc să fiu pioasă,
Cât trupul mi-e-nflorit:
Bătrână şi hidoasă,
Cu dracul mă mărit!
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M i s te r u l n o c t u r n

Astă-noapte, când dormea
Totu-n jur, şi numai vântul
Pe străzi goale suspina,
Nu-mi găseam în somn alintul,
Macul, ah! nu m-alina,
Şi nici – împăcatul, gândul.
Am fugit pe ţărm, văzând
Cum că somnul nu mă-ncearcă.
Luna-n zare lucea blând –
Întâlnii un om şi-o barcă,
Baci şi turmă, picotind: –
Luntrea-n somn plecase, parcă.

Zbură prea sus – de-acum
Îl suie cerul pe biruitor:
Planând, se-ntreamă-n drum,
Uitând izbânda şi pe-nvingător.
Lăsând viaţa jos,
Trăieşte-n slăvi, ca stele şi vecii,
Cu cei pizmaşi milos – :
Doar să-l priveşti, şi urci şi tu-n tării!
O albatros! Mereu
Mă-mpinge-un dor înspre înalt ceresc!
Am plâns, am plâns din greu,
Gândind la tine – da, eu te iubesc!

A trecut un ceas, ori nu?
Poate-un an s-a scurs? - deodată,-n
Veşnică litanie, toată
Mintea mea se petrecu,
Şi-o genune-afundă, lată
Se căscă: – apoi trecu! –
Zori de zi: nepăsătoare,
Luntrea stă pe negrul hău – –
Ce-a fost? Sânge? De mirare,
Vocile creşteau mereu –
O, nimic! Cu mic, cu mare,
Toţi dormeam – dormeau din greu!

Pagină din volumul Idille din Messina

Pasărea alb atros

Minune! Mai e-n zbor?
Se-nalţă şi nu fâlfâie măcar!
Dar cum de-i suitor?
De unde-această forţă, frâu şi far?
Fecioara cu mielul - detaliu
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(Foto: Ştefan Socaciu)

RADU ȚUCULESCU
DIE RACHE
Georgiana Vulturescu kennt eine einzige Leidenschaft:
essen. Als sie noch zur Schule ging, führten ihre gastronomischen Gelüste zum Erstaunen seitens der Kollegen
und zu belustigtem Klatsch unter den Kolleginnen …
Sie hatte ein angenehmes, sogar schönes Gesicht. Länglich,
mit Mandelaugen, einer geraden Nase, wohl gezeichneten
Lippen und kastanienbraunen, dichten Haaren. Sie war
ziemlich hoch gewachsen und ihr wohlgeformter Körper,
vor allem jedoch ihr Busen, der viel besser entwickelt
war als bei Gleichaltrigen, zog die Blicke der Jungen an
… und auch die der Männer. Hätte sie Gefallen daran
gefunden und dementsprechend ihren Körper gepflegt,
so wäre sie als angenehme, sogar anziehende Frau
eingestuft worden, denn selbst wenn sie etwas mehr
Fülle als andere Frauen zeigte, missfiel das kaum den
Männern, die üppigere Formen zu schätzen wussten …
Dies war aber ein Kapitel, das Georgiana im vorletzten
Schuljahr schon als abgeschlossen betrachtete. Zu diesem
Zeitpunkt hatte sich Relu dermaßen in sie verliebt, dass
sie sich den idealen Gatten keineswegs in einer anderen
Person vorstellen konnte. Folglich versprach sie ihm die
Ehe, sofort nach Schulabschluss.
Relu war ein junger Fernfahrer, schlank und hochgewachsen, mit blauen Augen, großen Händen und
starken Fingern. Er war eine humorvolle und gute Seele,
den alle mochten und der allen hilfsbereit entgegenkam.
Er wähnte sich im siebten Himmel als Georgiana ihm
endlich versprach, in höchstens zwei Jahren seine Frau
zu werden. Er ahnte ihr ausgeglichenes, entschlossenes
und etwas herrschsüchtiges Wesen. Er fand das sogar
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normal, denn er war der Ansicht, dass sie sich solche
Allüren mit ihren Formen ohne weiteres leisten konnte.
Sie küssten sich leidenschaftlich, auf Parkbänken sitzend.
Niemals fehlten bei solchen Gelegenheiten Brötchen,
Fruchtsaft, Bratwurst, Speckscheiben … Relu besorgte
alles (er verdiente gut), handelte es sich doch um seine
zukünftige Frau. Zwischen zwei Bissen bot sie ihm ihre
wohlgeformten Lippen, ihren üppigen Busen, der ihre
Blusen fast platzen ließ und ihren weißen Hals, aber
keinesfalls mehr als das. Alles andere sollte nach dem
Siegel der Öffentlichkeit, das ihrem Bund aufgedrückt
werden sollte, stattfinden. So geschah es, dass der junge
Fahrer nur noch von Hochzeiten träumte, während er
Meile um Meile auf den Landstraßen seiner und
anderer Leute Heimat zurücklegte.
Georgiana war seine gute Fee. Ihr großes Farbbild
klebte an Bord. Er ging mehreren Unfällen nur knapp
aus dem Wege, weil seine Blicke zu lange in die mandelförmigen
Augen gestarrt hatten. So wie es mit Verliebten allgemein
(und Relu war kein Sonderfall) unter solchen Umständen
geschieht, entdeckten die Zwei aneinander nur die guten
Eigenschaften. Keiner war imstande, am anderen auch
nur einen Makel zu entdecken.
Da Georgiana den Schlussstrich unter einem wichtigen
Kapitel ihres Lebens gezogen hatte, konnte sie sich ausschließlich ihrer Leidenschaft, dem Essen, widmen. Es
ist nicht minder wahr, dass sie gerne teure Kleider anzog.
Sie war als einziges Kind ihrer Eltern aufgewachsen,
und diese hatten keine Gelegenheit versäumt, sie zu
verwöhnen. Relu brachte ihr von seinen Fahrten goldene
Ringe und Ohrgehänge mit. Anfangs, genauer gesagt
im letzten Schuljahr, trug sie Ringe nur an zwei Fingern
und wechselte die Ohrringe monatlich. Nach der Hochzeit
konnte man Ringen an jedem ihrer immer dicker werdenden
Finger und täglich anderer Ohrringe in ihren Ohrläppchen
gewahr werden, was zur Genüge bewies, dass Relus
Liebe direkt proportional mit dem Körpergewicht seiner Frau anstieg, statt zu abzuebben …
Anlässlich der Geburtstagsfeiern ihrer Schulkollegen
war Georgiana immer bereit, in der Küche eine helfende
Hand anzulegen, ein Umstand, von dem die anderen
nicht ohne Belustigung Notiz nahmen, vor allem weil
sie ganz genau wussten, worum es ihr eigentlich ging.
Sie sparte nicht mit willkommenen Ratschlägen, denn
in der Kochkunst war ihr weniges fremd. Sie half auch
immer mit Rat und Tat, den Tisch zu decken. Ihrer
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Ansicht nach konnte dieser Vorgang keineswegs dem
Zufall überlassen werden, denn die ganze Konstruktion
musste so aussehen, dass sie sofort ein Gefühl der Leere
in der Magengegend erzeugte. Kunstvoll schlichtete sie
Brötchen, Pasteten, gefüllte Eier, Salate, Bratenschnitte,
Mehlspeisen, Trockenbäckerei … Sie schenkte nur solchen
Feiern ihre Aufmerksamkeit, die durch kulinarischen
Reichtum ihr Vertrauen erweckten. Im Allgemeinen
waren es die Eltern der Gefeierten, die sich bemühten,
wenigstens bei solchen Gelegenheiten nicht hinter den
anderen zurückzustehen. Die meisten entsprachen
deshalb ihren hohen Anspruchen.
Georgiana pflegte ohne viele Umstände zu fragen,
wie es, im Falle einer Einladung, um die Speisekarte bestellt war. Die ganze Schule kannte sie in dieser Hinsicht,
sodass ihre Fragen meistens überflüssig waren. Man antwortete
ihr jedoch bereitwillig, weil sich alle köstlich dabei
amüsierten. Georgiana war für ihre Ironien nicht empfänglich und schien auch ihren spöttischen Ton nicht
zu bemerken. Im Gegenteil schien sie sich nicht nur sehr
wohl, sondern ihren Altersgenossen gegenüber überlegen
zu fühlen, ja, diese nicht für voll nehmen zu wollen. Den
besten Beweis, dass sie noch sehr grün waren, lieferte
eben dieser Umstand, dass sie über alles lachen konnten.
Die Mädchen beneideten sie zwar um ihre Kleider und
ihren Schmuck, doch die Neidgefühle entwickelten sich
in umgekehrtem Verhältnis zu ihrer Körperfülle.
Nachdem die Gesellschaft vollständig versammelt
war, pflegte sich Georgiana an den Tisch zu setzen. Sie
fing an, wie rein zufällig zu kosten. Ohne sich dabei zu
beeilen. Inzwischen sah sie den anderen beim Tanzen
zu (sie selbst lehnte immer ab, da sie schon verlobt war),
beim Trinken (sie stieß zwar an, trank aber anschließend
kaum einen Tropfen … höchstens für den Appetit), bei
ihren Gesellschaftsspielen und Späßen. Nach einiger
Zeit, nachdem sie erwogen hatte, genug gekostet zu haben, gab sie das Zeichen. Zu Tisch! Die jungen Leute
warfen sich in einem Haufen über das Essen her. Georgiana
versuchte, ihnen Vernunft einzureden, erklärte andauernd,
wie ungesund es war, hastig zu essen und Nahrung, die
nicht richtig verkaut war, hinunterzuschlingen. Sie predigte umsonst, da alle so schnell wie möglich zu ihren
Spielen zurückkehren wollten, und sie alleine am Tisch
zurückließen, was ihr keinesfalls missfiel. Sie fühlte sich
hier in ihrem Element. Sie aß langsam, jeden Bissen genießend, von den belustigten Blicken der anderen ver-

schont. Als sie eine gewisse Fülle in ihrem Magen verspürte, legte sie eine Pause ein, während sie endlich ein
Glas Wein schlürfte. Sie hasste zwar den Alkohol, doch
fand sie, dass er ihr unter gewissen Umständen gut tat.
Er verdünnte das Essen, schaffte Raum für neue Portionen.
Nachdem sie sich endlich satt gegessen hatte, blieb sie mit
geschlossenen Augen befriedigt seufzend sitzen. Danach
wachte sie behutsam aus der kulinarischen Lethargie auf,
warf einen verächtlichen Blick auf die herumtollenden Kollegen und erhob sich. Ohne jedwede Scheu, da sie die Geste
als vollkommen normal empfand, machte sie sich daran,
die Brötchen von den Tellern aufzulesen. Sie füllte damit
eine umfangreiche Tüte, die sie immer bei sich trug. Dann
verabschiedete sie sich und ging zu Fuß nach Hause.
Bewegung tat ihr gut, behauptete sie, förderte vor allem die
Verdauung. Als sie endlich daheim war, pflegte sie noch
etwas von dem Mitgebrachten zu kosten.
Zu ihrer Hochzeit luden Georgiana und Relu wenige
Gäste ein, es war eine zurückgezogene Feier ohne viel Rummel,
mit diskreter Musik, aber einem ausgezeichneten Büffet, die
meisten Speisen waren sogar unter Georgianas persönlicher
Überwachung angefertigt worden. Sie hatte sich inzwischen
zur wahren Professionalität entwickelt, einer Raffiniertheit
die „durchdachte” und nicht ganz einfach zubereitete Speisen
voraussetzte … Im weißen Brautkleid und neben ihrem
schlanken Manne, der einen blauen Zweireiher trug, sah
Georgiana noch massiger, noch beeindruckender aus. Relu
war vor Bewunderung ganz verschwitzt. Georgiana hielt
sich lange Zeit zurück, zur hellen Verwunderung ihrer
Eltern und Freunde. Sie hatte sich das für ihre Hochzeit vorgenommen. Sie wusste, was sie von der Hochzeitsnacht, auf
die vor allem Relu fieberhaft wartete, erwarten konnte und
wollte nicht mit vollem Magen ins Bett fallen und gleich
danach einschlafen … Sie hielt sich mehrere Stunden lang
zurück. Sie tanzte mit sämtlichen Kollegen. So gehörte es
sich, die Wünsche der Gäste mussten erfüllt werden. Sie
tanzte ausgiebig, in der Hoffnung, ihren Appetit so im Zaum
halten zu können, zu vergessen, welche Leckerbissen überall
auf den Tischen herumlagen … Gegen Mitternacht beschloss
sie, doch etwas zu sich zu nehmen, sonst drohte ihr eine
Ohnmacht. Es war ein Warnsignal gewesen, und Georgiana
hielt mindestens eine Stunde lang nicht mehr inne. Sie stopfte
sich buchstäblich mit allem, das in ihre Hände fiel, voll.
Sie zogen sich dann ins Schlafzimmer zurück, und Relu
musste ihr beim Ausziehen helfen. Er war leicht betrunken
und von den üppigen Formen seiner frisch vermählten Gattin
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begeistert. Diese fiel schließlich ins Bett und schlief sofort ein. Relu bemühte sich, sie zu wecken, küsste leidenschaftlich ihren Körper, biss sie sogar in seinem erotischen
Eifer, doch alle Anstrengungen blieben vergeblich.
Georgiana schnarchte, ohne von irgendeinem Traum
gestört zu werden. Schließlich gab er es auf. Er war nach der
Hochzeit auch müde, hatte am Vortag noch einen langen
Weg mit seinem Laster zurückgelegt, um reichzeitig für
seine Hochzeit daheim zu sein. Er schlief ein, entschlossen,
sein Vorhaben in der folgenden Nacht zu einem guten
Ende zu führen. Schließlich würde er in den Flitterwochen
noch genug Zeit dazu haben.
Georgiana hat nicht versucht, weiter zu studieren.
Sie war eine verheiratete Frau, so behauptete sie wenigstens, und hatte nun ganz andere Verpflichtungen. Eigentlich
langweilte sie jegliche Form von Studium ungemein,
selbst wenn sie ansonsten einen regen Verstand hatte.
Ihr Denken war eher spekulativ, eine primitive Form
von Pfiffigkeit. Emotionale Regungen kannte sie nicht.
Folglich war es auch nach Ansicht ihrer Eltern, deren
Einfluss sie ihre Anstellung verdankte, das Beste für sie, in
der Buchhaltung des gleichen Unternehmens, für das
auch Relu arbeitete, als Bürokraft tätig zu sein. Es war
für den Fürsprecher eigentlich einfach gewesen, da Relu in
dem Betrieb nicht nur Ansehen, sondern auch viele
Sympathien in der oberen Etage genoss. Ein Büro, in
dem man acht Stunden lang sitzen konnte, nichts anderes
als einige Formulare und Rechnungen auszufüllen hatte,
war für Georgiana ein idealer Platz. Im gleichen Raum
arbeiteten noch zwei junge Frauen mit Rechnern. Eine
war geschieden, die andere ungefähr in Georgianas Alter.
Es gelang ihr, sich recht bald mit ihnen anzufreunden, und
bald drangen unter der Türe verschiedene Speisedüfte
nach draußen. Um zehn Uhr, um zwei Uhr und schließlich
acht Stunden lang, täglich ... Bohnengerichte, Käsespeisen,
Salami, Bratwurst, Zwiebel …
Relu wurde eine Zweizimmerwohnung
zugeteilt, in Anbetracht der Tatsache, dass er nun verheiratet war und wahrscheinlich bald mit Familienzuwachs zu rechnen hatte; außerdem war er ein angesehener Fahrer, fachkundig und linientreu. Die Wohnung
befand sich in einem Riesenhochbau, der am Rande
der Stadt, neben dem Fluss gegen den Himmel emporwuchtete. Georgiana freute sich, als ihr die Überraschung
mitgeteilt wurde. Ihre Eltern waren inzwischen für sie
zu Nervensägen geworden, weil sie ständig kritisierten.
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Vor allem verwiesen sie Georgiana auf ihre immer
üppigeren Formen, dass sie noch eine junge Frau war
und eigentlich doch wenigstens ab und zu auch an ihre
Figur denken sollte. Sie dachte auch daran! Aber auf
ihre eigene Art und Weise. So, wie sie Gefallen daran
fand. Wie sie sich am wohlsten fühlte. Sie trug weiterhin
viel goldenen Schmuck, teure Kleider, anspruchsvolle
Frisuren, und vor allem war sie ständig … satt. In erster
Linie satt. Folglich übersiedelte sie freudig in die neue
Wohnung, fern von den Bemerkungen ihrer Mutter.
Relus Leben hatte sich inzwischen nicht grundsätzlich
geändert. Er setzte damit fort, ihre immer aufgedunseneren
Formen zu lieben, denn jetzt war er nicht mehr alleine,
wenn er nach langen Fahrten heimkehrte. Noch als
Junggeselle hatte er sich ein Magenleiden zugezogen. Es
war auch zu erwarten gewesen, bei seiner unregelmäßigen
Lebensweise. Er aß dann, wenn er eben Zeit hatte, Konserven, Brötchen, selten ein gekochtes Mahl. Alles zu
unregelmäßigen Zeiten. Er hoffte auf eine Veränderung
nach seiner Heirat. Eine Besserung. Doch Georgiana
war unfähig, irgendeine Speise in einem Topf oder in
einer Schüssel stundenlang darauf warten zu lassen,
verzert zu werden … Man konnte nie wissen, wann
Relu heimkehrte. Jedes Mal kochte Georgiana für beide,
mit den besten Absichten. Nachdem sie ihre Portion
aß, stellte sie die des Gatten beiseite. Die Zeit verstrich
jedoch, ohne dass Relu erschien. Georgiana wurde von
einer unerklärlichen Erregung erfasst und fand immer
häufiger etwas in der Küche zu tun … Schließlich verlor sie
jegliche Zurückhaltung und aß auch die Portion ihres
Mannes. Es kam oft vor, dass er gerade zu dem Zeitpunkt
erschien, als sie den letzten Bissen verzehrte, staubig,
müde und glücklich, endlich zu Hause zu sein. Sie
umarmte ihn jedes Mal zuneigungsvoll und flüsterte,
verzeih, gerade habe ich deine Portion aufgegessen, sie
wäre sowieso vertrocknet, aber ich kann dir schnell ein
paar Spiegeleier zubereiten, oder eine Konservenbüchse
öffnen … Ist schon gut, murmelte Relu, von der Wärme
des Empfangs und ihrer unbändigen Liebe beeindruckt
… und aß, genau wie unterwegs, bloß dass er anstelle
des Armaturenbrettes im Laster den reinen Tisch ihrer
Wohnküche benützte …
Manchmal schlug ihm Georgiana schüchtern vor,
die Arbeit auf dem Laster aufzugeben, lieber auf ein
Stadtgefährt oder einen Kleinwagen umzusteigen, bei
einem anderen Betrieb, der Direktor würde bestimmt
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Verständnis dafür haben und ihm eine entsprechende
Empfehlung ausstellen … Georgiana sagte dies alles
jedoch sehr schüchtern. Relu verdiente gut. Hätte er die
Fernfahrten aufgegeben, wäre das Geld um Vieles weniger
geworden. Die Geschenke aus den Ländern, die er befuhr,
wären auch ausgeblieben … Relu war wunschlos glücklich,
denn er spürte, wie sehr ihn seine Frau liebte.
Dann kamen die letzten Jahre der kommunistischen
Diktatur. Die Lebensmittel wurden rationiert. Man nannte
das den Plan zur rationellen Volksernährung. Ein eigenartiger
Überlebenskampf brach aus: ein Ei, ein Stück Salami,
ein zusätzliches Stück Fleisch - bedeuteten jeweils stundenlanges Schlange stehen. Man stellte sich in den ersten
Morgenstunden an, ohne die Gewissheit zu haben, dass
überhaupt irgendwann etwas verkauft wurde. Selbst
wenn die Ware endlich ankam, reichte sie kaum für ein
Drittel der Leute, die Schlange standen. Sogar das Brot
wurde rationiert, die Butter, die Milch … Georgiana
verfiel in eine ständige nervöse Anspannung. Relu musste
nun von seinen Fahrten Fleischkonserven, Salami,
Käse, Reis … mitbringen. Seine Fahrten ins Ausland
wurden immer seltener und dementsprechend wuchs
die Unruhe seiner Frau. Manchmal wurde sie von einer
buchstäblichen nervösen Fresssucht erfasst. Sie aß
Speck und Zwiebeln, Fettbrot, Makkaroni mit Zucker
oder auch ohne Zucker, Bohnensuppe, Kartoffeln - gebacken,
gekocht, seltener Bratkartoffeln, da auch kein Öl zu
kaufen war. Sie fing an, große Mengen minderwertigen
Kaffees zu trinken, um den Hunger irgendwie zu bekämpfen.
Sie fing sogar an zu rauchen, obwohl sie bis dahin den
Zigarettenrauch nicht vertragen konnte.
Eines Abends, während sie auf Relu
wartete und von den Lebensmitteln träumte, die er mitbringen sollte, aß Georgiana mehr als die Hälfte einer
Speckseite, ohne Brot. An jenem Abend fühlte sie sich
zum ersten Mal unwohl. Der Magen, schwer wie ein
Stein, strahlte Schauer und Schwindelanfälle durch ihren
Körper. Sie schleppte sich bis ins Schlafzimmer, wo sie
auf das Bett fiel und reglos, mit weit offenen Augen liegen
blieb. Plötzlich nahm sie wahr, wie Echsen langsam die
Wände herunter krochen, schleimige Spuren hinterlassend
und sich auf dem Fußboden sammelten. Es waren
Schlangen, Eidechsen, Iguanas und andere, die sie nie
gesehen hatte, und die rund um das Bett wimmelten.
Dann erschien ein Lebewesen inmitten der Reptile und
sagte mit lautstarker Stimme: Du sollst nicht mehr so

viel essen! Nach diesen Worten verschwand das Lebewesen
mit seinem Gefolge von Reptilien.
Georgiana rieb sich erschrocken die Augen. Sie
knipste die Nachttischlampe an. Alles war in Ordnung,
nirgends gab es Spuren, weder auf den Wänden, noch auf
dem Fußboden. Es war eine Vision, ein Traum mit
offenen Augen, sagte sie sich. Georgiana folgerte
schnell und sicher. Das Ganze war dem Umstand zu
verdanken, dass sie ohne Brot gegessen hatte. So weit
war sie gekommen, Speck ohne Brot zu essen!
Georgianas Wut gegen die Gesellschaftsordnung stieg
merklich. Am liebsten wäre sie in die Hauptstadt
gefahren und hätte mit ihren eigenen Händen den
zwergwüchsigen Diktator, seine hässliche Frau und ihre
gesamte Dienerschaft erwürgt.
An einem schönen Frühlingstag blieb Relu krank
im Bett liegen. Er stöhnte, die Beine angewinkelt und
mit beiden Händen seinen Bauch haltend. So ist unser
Leben, mit den unregelmäßigen, hastigen Mahlzeiten,
hatten er und seine Kollegen immer beteuert. Er hatte
sich nie bei Georgiana beklagt, wollte er sie doch nicht
unnötig beunruhigen … Der erste Anfall spielte sich
daheim im Schlafzimmer ab.
„Um Gottes Willen, Relu, was ist mit dir los?”, rief
Georgiana, sichtlich erschrocken.
„Mein Magen … denke ich”, stöhnte Relu und
presste beide Hände auf den Bauch.
„Der Magen?”, wunderte sich Georgiana.
„Ich denke …”
„Du wolltest nichts essen… ich habe so oft gedrängt
…”, stotterte Georgiana und ging ratlos im Zimmer auf und
ab.
„Dich trifft keine Schuld … meine Liebe”, flüsterte
Relu stöhnend.
„Ich hätte dich zwingen müssen…”, klagte sich
Georgiana zögernd selbst an.
„Dich trifft keine Schuld…”, wiederholte Relu mit
unterdrückter Stimme.
„Was soll ich dir bringen?”, fragte Georgiana.
„Ich habe ein paar Pillen … in meiner Reisetasche
…”, stöhnte Radu und wälzte sich im Bett.
Georgiana stöberte fieberhaft in der Tasche und
fand ein Fläschchen, entnahm zwei Pillen, füllte ein
Glas mit Wasser und setzte sich auf den Bettrand.
„Hier, ich habe dir zwei Stück gebracht …”, ließ sie
Relu wissen.
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Während Relu sich plagte, die Pillen hinunterzuschlucken,
durchzuckte Georgiana ein Gedanke, der sie in empörtes
Staunen versetzte.
„Wie ist so etwas möglich … Du trägst diese Dinger seit
längerer Zeit mit dir herum … das heißt, dass du schon
solche Anfälle hattest … und ich weiß nichts davon!”
„DiePillenhabeichvoneinemKollegen…”, murmelteRelu.
„Ich habe dich etwas Anderes gefragt, Liebling”, sagte
Georgiana mit ruhiger Stimme, obwohl sie nahe daran war,
in Tränen auszubrechen.
„Manchmal … hatte ich Schmerzen … mein Magen,
so … ich wollte dich nicht kränken …” erklärte Relu mit
unterdrückter Stimme …
Georgiana konnte sich nicht mehr beherrschen und
fing an, laut zu weinen.
„Liebling… lass es gut sein … es wird schon vorübergehen
…”, versuchte Relu sie zu beruhigen.
„Ich habe bisher nichts gewusst“, beklagte sich Georgiana,
„du hast alles vor mir und vor dem Arzt geheim gehalten …
was geschieht, wenn du stirbst? … Was fange ich alleine an,
Relu?!”
„Unkraut verdirbt nicht …”, brummte Relu und zwang
sich ein Lächeln auf.
Plötzlich fing er an, immer heftiger zu husten. Sein hagerer
Körper wurde von den Anfällen erschüttert. Schließlich
spuckte er Blut.
„Um Gottes Willen, was soll das heißen?!”, fragte
Georgiana verzweifelt.
Relu war nicht mehr in der Lage zu antworten. Er konnte
es nicht und er wusste nichts mehr. Die Hustenanfälle schienen ewig zu dauern, und Georgiana lief schließlich zu den
Nachbarn und fragte diese weinend, was wohl zu tun wäre,
und die Nachbarn rieten ihr, die Rettung zu rufen. Dann
riefen die Nachbarn die Rettung, denn Georgiana zitterte
fürchterlich.
Relu wurde eingeliefert. Nach zahlreichen Tests (oder
waren es gar nicht so viele gewesen?), sagten die Ärzte
Georgiana offen, dass ihr Mann nur noch kurze Zeit leben
würde. Er würde weiterhin im Spital bleiben müssen, wo
man alles Menschenmögliche versuchen würde, doch gab
es wenigHoffnung, es müssteschoneinWundergeschehen…
Georgiana weinte einen Tag und eine Nacht und vergaß
sogar zu essen. Am nächsten Morgen wischte sie sich die
Tränen ab, wusch sich das Gesicht und seufzte tief. Dann
bereitete sie sich ein Frühstück aus acht Rühreiern mit Käse
vor und trank dazu mehrere Tassen Kaffe mit Brot und
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Konfitüren, und während sie schlemmte, sagte sie sich: Das
war eben sein Schicksal, der Arme … und was wird mit
mir, ich Arme! Wieder werden meine Eltern mir helfen
müssen, mein armseliger Lohn reicht ja nicht … Wir
werden schon noch sehen. Jetzt müssen Relus letzte Tage so
schön wie möglich sein, er soll sehen, wie sehr ich ihn
geliebt habe … und liebe … Fast wäre sie von Neuem in
Tränen ausgebrochen, doch beherrschte sie sich fest
entschlossen. Es hatte keinen Sinn. Es war sinnlos, sie
konnte ohnehin nichts erledigen, wenn sie sich beklagte. Sie
rief im Dienst an, sagte ihnen offen alles über Relus
Diagnose und dass sie die letzten Tage an seiner Seite
verbringen wollte … Sie würde folglich einige Tage fehlen.
Einige bekamen feuchte Augen, als sie sich im Klaren
waren, dass einer ihrer besten Kollegen sie bald und für
immer verlassen würde. Sie bemitleideten Georgiana …
Vorsichtig stellte sie den Tragtopf mit Suppe auf den
Nachttisch und betrachtete Relu liebevoll. Nur seine Augen
waren noch am Leben. Groß, blau, umrändert, doch sie
lächelten noch.
„Ich habe dir eine gute Suppe mitgebracht, sie ist
noch warm…”, teilte ihm Georgiana mit.
„Ich danke dir, Liebling… aber ich spüre keinen Hunger”, antwortete er.
„Das sagst du immer. Sie wird dir gut tun.”
„Ich werde niemals wieder gesund werden …”
„Mein Gott, welchen Unsinn du zusammenredest! In
einigen Tagen bist du wieder aufden Beinen.”
„Es war schön, mit dir zusammen zu sein, Georgiana.
Schade, dass ich so oft von zu Hause weg musste … Wir
hätten mehr Zeit zusammen verbringen sollen …”
„Hör' auf, Unsinn zu reden … Du wirst mich noch
krank machen …”
„Ich frage mich nur, was wirst du alleine anfangen? Das
Vermögen, welches ich hinterlasse, ist fast nichts …”
„Hör' auf, Relu, sonst stehe ich aufund gehe weg…”
„Verzeih, Georgiana. Ich liebe dich.”
„Ich dich auch … Und wenn du mich lieb hast …
iss die Suppe, solange sie noch warm ist … Du wirst
staunen, wie schmackhaft sie ist … und wie wohl du dich
danach fühlen wirst…”
„Ich bin überzeugt, dass sie sehr schmackhaft ist … Du
bist eine ausgezeichnete Hausfrau … “
Aber, glaube mir … es ist unmöglich …”
Sie wusste es. Voller Gefühl betrachtete sie ihn, wie er
in den Kissen verschwand, nur Haut und Knochen. Nur die
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Augen waren noch lebendig. Seufzend, wie vor einem
unfolgsamen, schlimmen kleinen Jungen, pflegte sie den
Kopf zu schütteln und die Hand nach dem Gefäß mit der
warmen Suppe auszustrecken; dann löffelte sie immer
gewissenhaft die Suppe hinunter, solange sie noch warm
und schmackhaft war … Relu lächelte, glücklich, ihr noch
eine letzte Freude bereiten zu können …
Seit einigen Jahren ist Georgiana alleine. Witwe. Sie
beabsichtigt nicht, wieder zu heiraten, selbst wenn sich ein
Anwärter fände. Es würde sich bestimmt einer finden, trotz
der übertriebenen Formen, die sie zur Schau trägt. Sie
besitzt eine Eigenwohnung, so etwas ist heutzutage ein
seriöses Argument. Doch für Georgiana ist dieses Kapitel
endgültig abgeschlossen. Ihr ist eine einzige Leidenschaft
geblieben: das Essen. Nach der Revolution füllten sich die
Auslagen wieder mit Ware. Lebensmittel aller Sorten. Man
fühlte das Wasser im Munde zusammenlaufen … vor den
Lebensmittelläden, freilich … Jetzt gab es ein anderes
Problem.
Das Geld. Wenige konnten es sich erlauben, alles zu
kaufen, was sie sich wünschten und … was ihr Magen
wünschte. Georgiana zählte nicht zu den Glücklichen …
Die Eltern halfen noch; sie hatten sich bei Relus Beerdigung
versöhnt. Ihre Hilfe war stetig, aber wenig. Georgianas
Appetit war schwer zu stillen. Immer wünschte sie sich
etwas anderes als das, was sie sich soeben gekauft oder
gekocht hatte … Dann hatte sie immer Wutanfälle,
Ausbrüche, die meist nach den Mahlzeiten, die sie in der
Wohnküche ihrer Eigenwohnung eingenommen hatte,
eintraten … Lächerlich … aber Georgianas Wut ergoss sich
komischerweise über den … Kühlschrank! Sie hämmerte
mit ihren Fäusten von der Größe eines Handballs und ihren
dicken Beinen auf die Kühlschrank ein und schrie immer
die gleichen galligen Worte:
„Nie bist du voll, Unglücksrabe!”
Es war ihre Art, sich zu rächen. Sie trat mit dem Fuß
gegen die Truhe, täglich an einer bestimmten Stelle, die
schon sichtbare Spuren zeigte. Die Farbe war abgesprungen
und das Blech verbogen. Georgiana kümmerte sich nicht
darum. Sobald sie die Küche benützte, trat sie gegen den
Kühlschrank und sagte:
„Unglücksrabe! Heute wirst du wieder einmal nicht
voll sein!”
Sie verstaute alles in Tüten, schloss die Türe, trat mit
dem Bein gegen die gleiche Stelle und schrie:
„Nie bist du voll, Unglücksrabe!”

Sie bearbeitete den Kühlschrank seltener mit den Fäusten.
Meistens erinnerte sie sich, wenn sie ihre Mahlzeiten fast
beendet hatte, wie gerne sie noch ein Stück geräucherte
Wurst, einen Hasenbraten oder Fasanenbrust gekauft hätte,
aber woher so viel Geld nehmen? Zum Teufel mit diesem
Leben, überhaupt keine Freuden werden dem Menschen
vergönnt! Dann musste der Kühlschrank dran glauben,
wurde getreten und geschlagen, während Georgiana wie ein
Kutscher fluchte, bis sie ermüdete und keuchend innehielt,
ein Keuchen das dem Surren des Geräts immer ähnlicher
klang … Ein letzter Tritt gegen das machtlose Ding, ein
Flüstern, du Unglücksrabe, dann verließ sie, zutiefst traurig
die Küche und fiel im Schlafzimmer auf das große
Doppelbett, wo sie sofort einschlief.
Eines ihrer Lieblingsgerichte war frische Leber,
Schweinsleber oder Hühnerleber, die sie nach vielen
Rezepten zuzubereiten wusste. Sie wunderte sich über ihre
Bürokolleginnen, die meinten, ja, Leber ist schmackhaft,
auch sättigend, doch liegt sie schwer im Magen, besonders
wenn man viel davon isst. Sie hat so etwas nie gespürt.
Schlecht war es ihr auch nie geworden.
Eines Tages kaufte sie ein großes Stück Schweinsleber
und eine ganze Wurst ein. Zu Hause schnitt sie von beiden
je ein Stück ab. Den Rest legte sie in den Kühlschrank. Wie
gewöhnlich, versetzte sie dem Ding einen Tritt, nachdem sie
die Türe geschlossen hatte.
„Unglücksrabe!”
Sie bereitete ein Gulasch mit Leber und Wurststücken,
viel Zwiebel und Maismehlbrei vor … Auf dem Tisch
thronte ein Einwegglas mit sauren Gurken. Sie kochte gern,
vor allem weil sie keine andere Beschäftigung hatte. Zuerst
aß sie einen Teller Suppe mit Fleischklößchen, leicht
gesäuert, die vom Vorabend übriggeblieben war. Suppen
kochte sie nur alle zwei, drei Tage. Den zweiten Gang
bereitete sie aber jedes Mal frisch vor. Sie aß das Gulasch
mit Maismehlbrei und Brot und sauren Gurken, die sie mit
der Hand direkt aus dem Einwegglas verzehrte. Dann
folgten zwei Stück Torte mit Sahne und Sirup, die sie auf
dem Heimweg gekauft hatte. Bevor sie die Küche verließ,
trat sie gegen den Kühlschrank, ohne diesmal etwas
hinzuzufügen.
Ruhig schliefsie ihren Nachmittagsschlaf.
Als sie erwachte, fühlte sie, wie etwas leicht in ihrem
Magen bohrte. Ich verdiene es auch nicht anders, wenn ich
mir nur eine so kleine Portion zubereitet habe. Mädchen,
ran an den Herd.
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Sie verließ das Bett. Bis zum Abend hatte sie zu tun. Sie wird
nur noch eine Portion Gulasch kochen, aber diesmal ohne
Maismehlbrei. Abends, heißtes, sollmanjawenigeressen…
Sie öffnete den Kühlschrankundschlugdie Augen eine paar
Mal aufund zu. Wie, zum Kuckuck? Sie hat doch am Mittagvon
der Leber gegessen … nicht nur Wurst! Sie nahm den Teller mit
dem StückLeber aus dem Kühlschrankund glotzte es an. Es war
ganz. So, wie sie es gekauft hatte. Ob ich wohl schon
altersschwach bin?, fragte sich Georgiana beunruhigt. Sie
untersuchte das Gefäß, in dem sie das Essen zubereitet hatte. Es
warnoch immerin derSpüle, noch nichtgewaschen. Lange roch
sie an dem Topfherum. Hier waren auch Leberstücke drin, sagte
sich Georgiana. Sie betrachtete von neuem den Teller auf dem
Eisschrank und das große, glänzende Stück Leber, das sich über
den Tellerrand erstreckte. Also … habe ich mir die Leber bloß
angesehen … und im letzten Moment darauf verzichtet…
folgerte sie misstrauisch. Warum soll ich mir deshalb so viele
Fragen stellen, ärgerte sich Georgiana und stieß die Luft erbost
durch die Nase aus. Ich werde mir doch keine Nervenkrankheit
wegen einer Kleinigkeit zuziehen. Gut, dass die Leber ganz ist,
deshalb werde ich mir jetzt eine größere Portion zubereiten.
SchonspüreicheinegewaltigeLeereimMagen.
Sie schnitt das Stück Leber in zwei Teile und legte die eine
Hälfte sorgfältig auf die Mitte des Tellers, damit es nicht
hinunterrutschte. Dann legte sie den Teller zurück in den
Kühlschrank. Sie verzichtete auf die Zwiebeln, die Speisekarte
musste geändert werden … Folglich rührte sie zwei Eier an,
tauchte die Leberstücke in Ei und Mehl und briet sie dann
sorgfältig. Es entstand dabei eine Pyramide ausgebackener
Leberstücke. Ein Stück Bratwurst, eine große Tasse Tee und ein
Glas Weichselmarmeladevervollständigtendas Abendessen.
Obwohl sie ungewaschenes Geschirr hasste, machte sie
diesmal eine Ausnahme. Sie fühlte, wie sie von einer angenehmen
Müdigkeit übermannt wurde … Langsam erhob sie sich, stellte
die Teller, die Tasse und das Glas in die Spüle und seufzte
zufrieden. Siefühltesichsehrwohl.
Sieschaltetedas Fernsehgerätein.
In ihrem Armstuhl mit Lederüberzug fühlte sie, wie ihre
Knochen weich und ihre Augenlider schwer wurden und
verstand, dass sie offensichtlich den Film aus der Serie nicht
mehr mitbekommen würde. Der Körper lud zur Ruhe ein,
welchen Sinn hatte es, sich vor der Flimmerkiste zu quälen? Die
Bürokolleginnen werden ihr schon, wie gewöhnlich, die Folge
erzählen. Die Kolleginnen erzählten gerne, sie ergänzten sich
gegenseitig, währen Georgiana aufmerksam zuhörte und ein
Bonbon lutschte. So gesehen bereitetsie ihnen eine Freude, wenn
94

siesichdieFolgenichtansieht.
Sie machte ihr Bett und stieg unter die Daunendecke, den
Kopf auf ein großes, rotes Kissen gebettet. Es war eine ihrer
Lieblingsfarben. Sie schlief sofort ein, ohne Probleme, ohne
Gedanken, bloß miteinemganzeinfachenLeben…
Gegen Mitternacht öffnete sich die Türe des Kühlschranks
mit einem dumpfen Geräusch. Aufden Kunststoffteppich ergoss
sich eine rote, sulzige Masse, die von lila Aderchen durchsetzt
war. Eine Riesenleber, die ständig wuchs. Bald hatte sie die ganze
Küche eingenommen und kroch weiter, wie ein Ungeheuer, ein
Reptil aus der Urzeit. Nachdem sie sämtliche Gegenstände im
Raum mit einem schmatzenden Geräusch verschlungen hatte,
floss sie langsam in Richtung Vorzimmer, nach Raum für ihren
immerumfangreicherenLeib suchend.
Die offene Schlafzimmertüre wurde geräuschlos zur Seite
geschoben. Das schmatzende Geräusch war selbst für eine
wache Person kaum vernehmbar … Die Leber verklebte den
Teppich, die Füße des Bettes, des Nachttischchens, des Hockers
vor dem Spiegel … und wälzte sich aufden Schrankund aufdas
Bettvor…
Georgiana schlieftief, aufdem Rücken liegend, mit dem
KopfaufdemrotenKissen, lautdurchdenMundatmend.
Sie bemerkte nichts, als die sulzige Masse ihre Bettdecke
anfeuchteteundlangsamverschlang…
Das Bett war vollständig verschwunden, bloß Georgianas
Kopfwar noch sichtbar, ihre Lippen halb offen und bebend …
Ob siewohlträumte?
Ihr Doppelkinn, das sich über die Decke ausbreitete,
erzitterte von der kalten und feuchten Berührung. Georgiana
zucktezusammen, erwachteabernicht.
Erst als ein Stück der blutfarbenen Masse in ihren Mund
eingedrungenwar, öffnetesiebeideAugenweit.
Es warzuspät.
ÜberdieStadtspanntesicheinewunderbare,sternklareNacht.

Traducerea //Übersetzung: ZORIN DIACONESCU
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Lange Unterredung
mit dem Bergahorn in meinem Garten
Fünf Stämme, aus einer Wurzel
sein stotternder Schatten,
wenn ihn die Vögel verlassen.
Ich werde dich überleben,
nur so dahingesagt
wie eine Möglichkeit,
die Wahrheit nicht zu verraten.

MICHAEL KRÜGER
Mein Schreibtisch in Allmannshausen
Im Haus nebenan, wenn man den Hang hinaufgeht,
hat Mussolinis Außenminister gelebt,
bevor man ihn nach Italien brachte und aufhängte.
Und ein Haus weiter Hitlers Lieblingsdichter
Hanns Johst, dem hier offenbar die Worte zuflogen.
Ich schaue auf Kühe, Eichhörnchen und Pferde,
bei offenem Fenster höre ich die ferne Autobahn.
Man wird nicht dazu angehalten,
dem Menschen Gutes zu unterstellen.
Wenn die sonne sinkt, sehe ich mich
im Fenster, aber natürlich können auch Spiegel irren.

Mai
Es ist Mai, und ich lese
in einem der unaufgeschnittenen Bücher
daß mein Leben bereits aufgeschrieben ist,
Jahr für Jahr. Auf der letzten Seite
steht, wie mein Leben hätte werden sollen,
aber nicht geworden ist.
Eine zuverlässige Quelle, leicht redigiert.
Der barmherzige Autor legt mir nahe,
es nicht zu beenden, verlorene Liebesmüh.
Am Abend sehe ich mich im Fenster,
ein einziges Staunen, als hätte ich
keine andere Wahl, das Buch vor mir
dunkel und schwer wie Granit.

Fünf Götter,
in der Wurzel vereint,
aber oben eitles Geschwätz,
wenn es ums Mündliche geht.
Krähenbeißer
Krähen, erzählt einer,
der den Krieg überlebt hat,
muß man mit dem Holz
der Kiefer kochen,
das bindet die Gifte.
Und Sauerampfer dazu,
der von den Tieren verschmäht wird.
Unverständlich ist die Ordnung
der Welt im Frieden.
Wir sitzen im Freien und bestaunen
den Sonnenuntergang.
Die Krähen auf der Kiefer
haben das letzte Wort.

Kein Haiku
Eine tote Amsel
vor meinem Fenster.
Ich warte eine Stunde
auf die Umstellung
der Zeit.
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Waldspaziergang

Holzhaus

Keiner hat den süßen Geruch geschlagenen Holzes
so beschrieben, daß wir auf ihn verzichten können,
kaum einer den Moment der Stille,
wenn die Vögel in ihren verschreckten Schlummer
fallen und das Grollen der Tannen
wie ein fernes Echo des Unglücks klingt,
das ungehindert durch die Welt läuft
auf der Suche nach einem neuen Namen.
In anderen Teilen der Erde fragt man sich,
ob wir die Welt geschaffen haben oder ob sie
für uns geschaffen wurde und von wem.
Hier fragt keiner. Jeder Stein ist überzeugt,
daß ihm der Platz zukomme, den er besetzt,
und die zerfledderte Hecke, unendlich langsam
auf der Lichtung gewachsen, will nichts wissen
von den Gesetzen der Natur. Sie steht hier
auf eigne Gefahr. Bleibt man lange neben ihr
stehen, hört man die Vögel atmen.
Bald sind sie fort. Immer noch unklar ist,
ob sie nach Athen fliegen oder nach Jerusalem,
denn wenn man dem Wald gehört,
vergißt man, wo man zu Hause ist.
Bim-bam, bim-bam, ein mal mehr versucht
die Glocke der Kirche ein Feuer zu melden,
das nicht zu löschen ist.

Glück
Wie die Lupinen riechen,
die Schafgarbe nach dem Regen,
der Knöterich, den der Stein
nicht hergeben will.
Es dauert zu lange,
bis man zurückgeschickt wird
in die Kindheit,
als die Worte Zeit hatten,
ihren Reichtum zu zeigen.
Eine späte Erkenntnis,
durch Schwäche gewonnen.
Würdest du mir jetzt
eine Saubohne zeigen,
ich würde tot umfallen
vor Glück.
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für Alfred Kolleritsch

Mit dem Rücken zur Wand
muß man stehen, im Abendlicht.
Dann sieht man den Sturm,
wie er sich ankündigt in der Krone
der Linde. Die verrückten Amseln,
als ginge es um ein Spätwerk.
Man wird daran gemessen, wie oft
man Wahrheit nicht gesagt hat,
obwohl das Wort warm auf der Zunge lag.
Ein Blick auf die rasenden Wolken,
und man versteht den Bruch
zwischen himmlischer und irdischer Welt.
Der rücken am warmen Holz,
und dann der Sonnenuntergang.

Dämmern
Jetzt sieht man die feinen Risse
im Schatten, und dort,
wo der Bach sich in den See wühlt
daß es braun aufschäumt
verliert der Tag sein helles Gemüt.
Und der Wind krallt sich
in das bleiche Geäst der Birken
und übergibt sein Geschenk.
Ach, das glückliche und, das alles
ohne Murren verbindet.
Jetzt sieht man den Weg aufleuchten,
der ins Dorf führt,
in jeder Fußspur lauert der Abschied.
Man müßte sich einreihen
in die Kette der Kiesel am Ufer,
um der höheren Gerechtigkeit willen.
Ein letztes Schiff fährt vorbei,
an Bord werden Schlager gesungen
über eine Liebe, die nie vergeht.
Die Welt ist so klein geworden,
daß die Schwalben, die tief fliegen
sie im Fluge verschlucken.
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Meine Mutter ist einverstanden. Ich werde in kürze eine
Party geben. Du musst auch dabei sein. Komm unbedingt
vorbei. Du wirst ein bisschen Musik hören, wirst auch
mit Mama reden und vielleicht auf andere Gedanken
kommen. Du weißt doch, dass es ohne dich nicht geht.

DESPINA
SKELETTI-BUDIȘTEANU

An der Haltestelle, wie gewöhnlich, wo ich rechts
abbiege und sie links, verabschiedeten wir uns mit
einem kurzen Kuss.

So um 2 Uhr bin ich wieder Zuhause, wo ich Mama
Tantzi finde und Mama wie sie den Tisch deckt. Ich
guck um mich herum und der Kummer packt mich
wieder. Ein Bett, ein Tisch, ein Sessel, das konnten wir
În acest număr al revistei, continuăm publicarea în für jeden von uns zusammenkratzen und überall rund
serial, traducerea germană a volumului de memorii herum um uns gab es die Bücher der Bibliothek meines
”Descendenți condamnați” de Despina Skeletti- Vaters, die wir vom Bombardierung retten konnten.
Budișteanu, volum apărut în anul 2013 la editura Wie Mama immer sagte, wir müssten glücklich sein,
”Vremea” din București. Traducerea aparține dass wir ein Dach über dem Kopf haben. Aber schau
autoarei.
mal an was ich denke! Ja in diesem Moment hätte ich
mir gewünscht mich in einem Sessel setzen zu können,
In dieser Ausgabe, setzen wir unsere Veröffentlichungs- aber stattdessen bitte ich um Erlaubnis um erzählen zu
reihe der deutschen Übersetzung der Memoiren können, mich eine Weile auf das Bett legen zu dürfen.
"Verdammte Nachkommen" von Despina Skeletti- Ich fange an. Mama schweigt und sammelt mit ihren
Budișteanu fort. Das Buch ist 2013 im ”Vremea” langen schönen Fingern paar Krümeln von der TischVerlag in Bukarest erschienen und wurde von der decke. Mama Tantzi ist in ihren Gedanken versunken.
Autorin selbst ins Deutsche übersetzt.

Was soll man noch sagen: Papa ist wieder im Gefängnis.

13
Als ich auf dem Weg von der Stenographie-Schule zusammen mit Mona war, erzähle ich ihr auch über meinem
Besuch in Râmnicul Sărat.
Sie zeigt sich entsetzt, denn sie wusste dass mein Vater
dort noch einmal gewesen war. Ich bat sie niemandem
es weiter zu erzählen.
- Aber du hast noch ein Geheimnis, nicht wahr? Ich
kenne dich doch.
- Ja, sagte ich, aber ich sag dir noch nicht um was es
sich handelt. Es geht um Liebe, nicht wahr? Ich habe
auch eins. Ich werde Dan Stroescu heiraten, den ich
damals bei deinem Geburtstag kennengelernt habe.
Seine Eltern sind Gynäkologen. Sie haben eine Praxis.

Die Tagen vergingen einer nach dem anderen.
Ich absolvierte die Stenotippistenschule der Frau Soare.
Sie sagte mir beim Abschluss, dass man ihr von der
offiziellen Abteilung die für den Staatsdienst junge
Sekretärinnen einstellt, gesagt wurde, dies nur dann zu
tun wenn ich bereit wäre sämtliche Wünsche meiner
Vorgesetzten zu erfüllen. Ich fragte was das bedeuten
soll. Sie antwortete mir, dass man heutzutage keine gute
Stelle finden kann ohne den Willen des Chefs sich zu
unterwerfen. Ich dankte ihr für diese Nachricht, aber
antwortete, dass ich korrekt arbeiten will und, dass ich
nur wegen meinen Fähigkeiten als Sekretärin angestellt
werden möchte.
In Herbst 1948, wurde ich nach Aufnahmeprüfung, die
erst damals eingeführt wurde, in die Juristische Fakultät
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Bukarest aufgenommen. Da wir immer größere
Geldschwierigkeiten hatten, musste ich mich um
Schreibmaschine Arbeiten bemühen die ich Zuhause
abends ausführen konnte. Diese fand ich ab und zu an
dem Anschlag der Uni und dann bedeutete das Glück.
Viele von den alten, guten, Uni Professoren waren
nicht mehr da. Da sie nicht im Sinne der Regierung
unterrichten wollten, wurden sie kurzerhand
eingesperrt oder von der Uni fristlos gekündigt. Die
neuen, waren schlecht - und schnell vorbereitete
Parteigenossen. Man musste Marxismus - leninismus
und Politische Wirtschaft in kommunistischen Sinne
lernen. Die alten Leermethoden gab es nicht mehr,
sondern alles wurde neu interpretiert. Da dies
schwerfällig und unverständlich für uns wirkte, waren
wir gezwungen auswendig zu lernen. Trotzdem habe
ich doch im ersten Jahr alle 9 Prüfungen bestanden. Im
II. Jahr wurde unter politischen Hetzerei die
Atmosphäre immer schlimmer und im Endeffekt sah
ich mich gezwungen die Uni zu verlassen. Man konnte
studieren nur wenn man "gesunder Abstammung" war,
d.h.: Bäuerliche - oder Arbeiter Herkunft hatte, was
nicht mein Fall war. Ich verließ für immer und mit
großen Widerwillen die Uni.
Vlad fing ich an seltener treffen zu können,weil er um
etwas Geld zu verdienen schwer arbeiten musste. Wenn
es irgendwie ging gab er mir auch ein bisschen
Geld.Ich erinnere mich, dass ich in diesem sehr kalten
Winter nur in einem Zweiteiler aus Wolle herumlaufen
musste, da ich keinen warmen Mantel hatte. Einmal als
ich von der Uni nach Hause kam traf ich mich wie
öfters im Bus mit dem Rechtsanwalt Pandrea (soweit
ich mich an seinen Name erinnere). Dieser wohnte ein
paar Häuser weiter auch auf unserer Straße. Er besaß
die Freiheit mich zu sich einzuladen wenn seine Frau
einmal nicht Zuhause ist. Dafür versprach er mir einen
Wintermantel zu kaufen. Zum Glück waren wir gerade
an meinem Haustor angelangt und ich konnte mich mit
einem Lächeln von ihm verabschieden. Das schönste
war, dass er meinen Vater gut kannte! Und ich war die
Tochter meines Vaters.
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Einmal kurz nach Weihnachten, fand ich nicht mehr,
wie gewöhnlich, mein Vlad am Telephon . Ich wusste
nicht was los war. Endlich antwortete mir sein Vater,
der sagte ,dass Vlad als ehemaliger Legationssekretär
im Außenministerium verhaftet wurde. Er versuchte
mich zu beruhigen, obwohl er mich nicht kannte und
sagte mir dass ich ihn, jederzeit anrufen kann.
- Viel Mut, flüsterte er noch am Ende des Gespräches.
Wie oft habe ich in meinem Leben von so vielen
verschieden Leuten dieses "Viel Mut!" gehört.
Zuhause in den Armen meiner Mutter weinte ich
bitterlich. Ich probierte noch ab und zu beim Vater
anzurufen aber erfuhr nur wo er war und dass er ein
Paket ihm schicken möchte.
Die ganze politische Lage unseres Landes wurde mehr
und mehr unter dem Einfluss Moskaus gestellt
Die Kirche musste sich auch der kommunistische
Regierung beugen, und so wurden viele Priester
eingesperrt und viele Kirchen und alle Klosterschulen
geschlossen.
Ein immer größerer Unmut erfasste mich, als ich
merkte wie ernst und traurig die ganze Lage war. Ich
konnte meiner Mutter leider viel zu wenig Geld für den
Haushalt beisteuern, Geld das ich Zähneknirschend
durch immer schwieriger zu erlangenden
Schreibaufträgen beschaffen konnte. Wie schnell die
Zeit verstrich in der mein Vater irgendwo auf dieser
Welt in einem politischen Gefängnis sitzt; und jetzt
außerdem auch Vlad festgehalten wird brachten mich
zur Verzweiflung.
1949 fand Șerban endlich eine bessere Stellung auf
einer Baustelle im Rahmen einer Cooperative, Agenco,
die neu gegründet wurde. Vischu seine Frau, ging auch
dort zur Arbeit, aber wie es ihr nicht gefiel, blieb sie
nicht lange und ich bekam ihre Stelle. Da ich damals
noch studierte habe ich notgedrungen meine Arbeitszeit
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für die Cooperative aufden Abend und die Nacht verlegt.
In dieser Zeit, an einem heißen Nachmittag als ich mich
ein bisschen nach der Uni auf meinem Bett ausruhen
wollte, ging die Türe auf und plötzlich sah ich vor mir
zwei Männer und eine Frau stehen.
- Was ist denn passiert? Wer sind sie? Wie kommen sie
so herein ohne nicht einmal zu klopfen, fragte ich
erschrocken.
- Genossin brüllte mich einer an, du musst dieses
Zimmer frei geben und dich schnellstens ins Zimmer
deiner Mutter "bewegen". Ihr seit zwei Frauen, das
Zimmer das deine Mutter bewohnt ist groß genug für
euch beide, insbesondere weil jeder acht Quadratmeter,
dem Gesetz nach bewohnen darf, so dass ihr zwei nicht
so viel überflüssigen Raum zum leben braucht. Wir
sind vom Wohnungsamt und die Genossin Jipa, die
"gesunder Abstammung ist", arbeitet jetzt in Bukarest
und hat keine Wohnung. Er zeigte mit dem Finger
einen runden Kopf der im Schatten des Flures sich
hinter ihn versteckte.

Stockwerken und einen Untergeschoss verteilt. Vier
Familien teilten sich das selbe Badezimmer und vier die
Waschküche des Hauses, wo auch eine Dusche
existierte. Alle acht Familien haben zusammen in einer
Küche, neben dem Zimmer meiner Mutter (das
ehemalige Esszimmer des Hauses) auf einem Holzherd
gekocht. In diesem Haus haben wir 20 Jahre bis zu
unserer Ausreise nach Deutschland, gelebt. Hier habe
ich Bogdan-Peter zur Welt gebracht und hier kehrte
nach 14 Jahren Haft auch mein Vater zurück.
Ich war in dieser Zeit, da ich nichts von meinem Vater
und auch nichts vom Vlad wusste, von schwarzen
Gedanken getrübt, obwohl meine Mutter immer mir
Mut machte und versuchte mir zu erklären dass ich die
Realität sehen und Geduld haben muss.

Meine besten, alten Freundinnen verlor ich langsam,
langsam. Erst 30 Jahre später als ich mich endlich in
Deutschland befand erfuhr ich durch zwei von ihnen
die mittlerweile auch in Deutschland waren, dass sie
vom rumänischen Sicherheitsdienst verpflichtet wurden,
nach jedem Besuch bei uns einen Bericht über alle
Einzelheiten die in unserer Wohnung besprochen
- Wie, habe ich empört erwidert, ich bin Studentin und wurden, zu schreiben. Sie zogen es deshalb vor den
arbeite auch abends noch in einer Cooperative, als Kontakt zu mir zu unterbrechen um diese Berichte
Sekretärin. Ich brauch mein Zimmer.
nicht verfassen zu müssen. Die einzige die mein ganzes
Leben bis zu ihrem Tod meine beste Freundin geblieben
- Das gibst nicht, ihre Mutter arbeitet nicht, sie tut ist, war Virgi und selbstverständlich ihr Mann Fritz
nichts, so könnt ihr zusammen in einem Zimmer leben. Brandrup. Sie, konnte ich immer als ich es für nötig
hielt, treffen. Sonst sah ich in meinem Umfeld eigentlich
Sie kehrten mir den Rücken zu und das war es.
nur Schlimmes, das Gute konnte ich nicht finden. Um
mich zu beruhigen ging ich öfters in die Kirche, was
Ich nahm mein Bett, meinen Tisch und Stuhl, Schrank auch nicht im Geiste de Epoche war. Das fand ich
gab es nicht da er in diesem Raum eingemauert war, grausam, und verstand nicht was die Partei und die
und ging unten gemeinsam mit meiner Mutter in Regierung in meiner Seele zu suchen hatte?
einem einzigen Zimmer zu leben. Dagegen wehren
konnte man sich nicht.
Im Herbst heiratete Șerban meine ehemalige Kollegin
Vischu. Mama weinte und als ich fragte warum sie weint,
Die Genossin Jipa die so zu sagen alleinstehend war, antwortete sie mir:
kam gleich mit ihrem Freund, ein junger Parteigenosse
und sie hausten von nun an für immer in meinem - Șerban ist zu jung, aber wenn ihre Eltern ihre Tochter
ehemaligen Zimmer.
ihm anvertrauen wie hätte ich als alleinstehende Mutter
anders handeln können.
In diesem Hause, das einer guten Freundin von meiner
Mutter gehörte, waren wir acht Familien auf zwei Diese Antwort war so einfach und auch so wahr. Die
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Hochzeit wurde wunderschön, da sie beide ein wunderschönes Paar bildeten. Șerban zog zu ihr um und das
Wohnungsamt brachte gleich in seinem Zimmer ein
Ehepaar unter: er Fahrer beim Zentralkomitee der Partei,
sie Krankenschwester.
Eines Tages kamen zur Mama drei Genossen die fragten wo
eigentlich das Eigentum meines Vaters ist. Als sie ihnen
antwortete, dass es kein Eigentum gibt, haben sie sich
sehr gewundert denn sie wussten dass ein ehemaliger
Minister gestohlen hat und es wäre selbstverständlich,
dass er Geld, Teppiche, Immobilien, Bilder u.s.w. habe.
Mama erzählte ihnen wie es bei uns gewesen war und
sie wurden sicher auch überzeugt, dass alles was sie
erzählte stimmte, als sie sahen wie die Frau eines
ehemaligen Minister-Dieb jetzt leben musste. Sie kamen
niemals wieder.

15
Seitdem ich nicht mehr zur Uni ging, konnte ich ganztags
in der Cooperative Agenco arbeiten. Diese Cooperative
wurde gegründet damit die Bauingenieure die noch als
private Unternehmer tätig waren, die Möglichkeit hatten
jetzt Schritt für Schritt Privateigentum in Staatseigentum
legal zu überführen. Selbstständige Bauingenieure gab
es nicht mehr viele, trotzdem hatte ich eine Menge
Arbeit. Manchmal als ich nach stundenlangen Sitzen an
der Schreibmaschine von Müdigkeit nicht mehr
schreiben konnte, hatte ich mich angewöhnt eine kleine
Marinemedaille die ich auf einer Kette am Hals trug, in
Mund zu nehmen und an ihr kräftig zu beißen. Dabei,
fühlte ich von Anfang an wie eine besondere Wärme
und Ruhe mich durchströmten. Ein Tag nach dem
anderen musste ich dieselben schwierigen Tabellen,
überfüllt mit Ziffern, tippen.
Einmal, als ich einen Moment aufblickte, sah ich, dass
einer der Ingenieure auf den Flur vor meinem Fenster,
mit seinen Mitarbeitern sprach. Er guckte mich kurz an
und wendete seinen Blick schnell wieder weg. Danach
schickte er mir jeden Tag einen seiner Mitarbeiter mit
unendlichen Listen und Tabellen zu schreiben. Nach
einiger Zeit fragte mich dieser was ich davon halte,
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seinen Chef privat kennen zu lernen.
- Was will er von mir? Warum kommt er nicht selbst her,
wenn er mich kennenlernen will?
- Ich weiß nicht, er hat mich nur gebetet sie zu fragen
ob sie einverstanden wären ihn irgendwo zu treffen.
Ich dachte an allerlei und insbesondere, ob er nicht
vielleicht mit einer Prämie für die gute Arbeit die ich
für ihn leiste, mich belohnen möchte. Warum sollte ich
auf so etwas verzichten? Es ging uns so wie so ganz
schwer. Seit Jahren konnten wir uns nichts besonderes
zum Essen leisten, und an neue Kleidungsstücke war
auch nicht zu denken.
- Ja, sagte ich plötzlich, ich bin einverstanden, wenn er
kann, soll er Sonntag um 18 Uhr am Triumphbogen
sein. Dort gibt es eine Bank, ich werde auf ihn warten.
Es war im Sommer 1950. Meine Gedanken gingen
ständig an dieses Treffen. Was kann er von mir wollen?
Ich entschied mich nicht einmal mit meiner Mutter
etwas darüber zu sprechen, bis mir nicht klar ist was er
von mir will. Die Zeiten in die wir damals lebten waren
besonders kompliziert. Alles war anders als wie ich es
prinzipiell gelernt hatte. Im Haus wo wir wohnten hatte
es gerade in diesen Moment noch eine Katastrophe
gegeben: der Mann von Mitzi Mustik, wurde verhaftet.
Er war Direktor bei IBM Bukarest und man inszenierte
ihm ein Spionageverfahren. Mitzi fand zufälligerweise,
über Bekannte, eine Stelle als Geigenspielerin in einem
eben neu gegründetes symphonisches Orchester. Sie
konnte nichts anders als Geige - und Bridgespielen, so
dass sie großes Glück gehabt hat. Die Atmosphäre war
immer bedrückender. Ich konnte mich gar nicht an
Vlads Abwesenheit gewöhnen. Er fehlte mir unendlich...ich
konnte mich nicht an den Gedanken gewöhnen, dass er
tatsächlich nicht mehr neben mir sein kann. So wenig
wie wir uns sehen konnten: wir wussten ,dass wir
zusammen gehören. Ich konnte meine Ruhe nicht mehr
bewahren. Mama Tantzi wurde auch aus ihrer
Wohnung rausgeschmissen, weil sie um ihre Rente ein
bisschen erhöhen zu können zwei Unter-mieter hatte.
Das Wohnungsamt zwang sie in das alte Familienhaus
Budișteanu umzuziehen. Dort gab es ein 16 Quadratmeter
Zimmer, in dem schon eine sehr alte und geistig etwas
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verwirrte Dame lebte. Theoretisch teilte das WA diesen
Raum in zwei Teile, eins wurde von der alten Dame
bewohnt der zweite von meiner Großmutter die, praktisch,
eine Schnur mitten durch das Zimmer zog und mit
Leinentüchern behängte. Die Leinentücher dienten
gleichzeitig als Teiler, mehr noch als Sichtschutz. Sie
war sehr energisch und lies sich von niemandem
unterkriegen. Sie hatte einen Graphologie Kurs im
Paris absolviert und jetzt wurde sie in verschiedenen
Gerichtsverfahren als Graphologin im Gericht tätig.
Nebenbei hatte sie in der letzten Zeit, damit sie noch
etwas verdienen kann, einen Massagekurs absolviert
und ging bei Gelegenheiten von Haus zu Haus als
Masseurin. Später durch einen Todesfall, wurde ein
sehr kleines Zimmer im selben Haus Budișteanu frei,
wo sie sich gleich einquartiert hat. Im selben Zimmer,
hatte sie auf der Fensterbank eine kleine elektrische
Kochplatte. Geheizt hat sie mit einem kleinen Holzofen
der nur als sie Holz hatte, brennen konnte. Im Endeffekt
war sie im Winter, ca. 3 Monate bei uns. Sie schlief mit
Bogdan Peter im Zimmer und kam immer mit ihrer
Katze die sie brauchte weil drüben bei ihr Mäuse gab.
Wenn sie bei ihr wohnte, ging ich 2-3 mal wöchentlich
dorthin ihr um zu putzen, Essen mitzubringen, etc. und
so war ich von Tag zu Tag immer mehr verbitterter
und einsamer.
Sonntag, um 5 vor 18 Uhr saß ich auf der Bank am
Triumphbogen. Pünktlich um 18 Uhr sah ich von weitem
den Herrn Ingenieur Popescu Caschin kommen. Er war
gut angezogen und als er näher war sah ich, dass er eine
Krawatte trug die mir gefiel.
- Popescu Caschin sagte er und beugte sich vor mir, als
ich ihm die Hand reichte. Guten Tag Fräulein
Budișteanu. Ich danke ihnen, dass sie eingewilligt
haben mich zu treffen.
Er setzte sich auf die Bank und fing gleich an,
selbstverständlich, über das Wetter zu sprechen. Ich
bemerkte wie er besorgt um sich sah.
- Erwarten Sie jemanden? fragte ich.
- Nein. Fräulein Budișteanu, aber ich mach mir ein
bisschen Sorgen, da wir sehr nahe an meiner Wohnung

sind und möchte nicht, dass uns jemand
zusammen sieht.
- Ah, ja. Dann gehen wir in den Park.
Kurz und gut stand ich auf und eilte Richtung Park. Ich
war schockiert.
- Ich bin mit meinem Beruf sehr beschäftigt.
- Ich weiß, sagte ich damit er sich doch besser fühlt.
- Vom Anfang an, und ich weiß nicht wie ich es ihnen
sagen soll, (es war mir klar ,dass es ihm peinlich war
weiter zu sprechen) möchte ich es ihnen doch sagen,
dass sie mir gefallen. Sie sind schön, jung und seriös.
Ich sehe sie wie sie immer an der Schreibmaschine
sitzen und habe mich über sie und ihre familiäre Lage
erkundigt. Ich kann mir denken wie schwer es ihnen
gerade jetzt sein muss da ihr Vater nicht mehr Zuhause
ist und sie so viele Schwierigkeiten haben.
Er redete weiter mit Bewunderung über meinem Vater
den er 1938 in verschiedenen Reden gehört hatte und
der glanzvoll seine Prinzipien und Ideen darstellte.
Damals war er Student und auch Sympathisant der
neuen Bewegung. Alle Intellektuellen waren derselben
Meinung da sie hofften dass eine tiefe Umstellung im
nationalen Bewusstsein stattfinden wird. Es ist normal,
dass er wegen seinen Prinzipien heutzutage leiden
muss. Sicherlich ist es für ihn und für seine Familie
schwer.
Ich fragte mich wieder was er will. Ich war traurig denn
meine Gedanken gingen zu meinem Vater, obwohl er
schön über ihn redete. Ich gebe zu,ich war beeindruckt
von meinem Gegenüber, aber was würde wohl mein
Vater sagen wenn er wissen würde in welcher Lage ich
mich befinde. Weiter fing er an über sich selbst zu
sprechen. Er sagte mir dass er verheiratet ist, und er
einen Sohn hat der bald 7 Jahre alt wird. Seine Frau ist
eine sehr kluge, kultivierte Frau die sich besonders um
Literatur, Schöne Künste, Geschichte, in einen Wort,
Kultur und das Soziale Leben von damals kümmert. Sie
ist aber 15 Jahre älter als er und deshalb jetzt zu alt für
ihn. Der Sohn ist ein intelligenter, sehr netter Junge,
aber hochsensibel.
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Als er so sprach, fragte ich mich wie alt er wohl sein
könnte. Was für eine Idee!
- Sie hat sich in mich verliebt als ich Student war und
sie liebt mich jetzt auch noch. Ich weiß das, weil sie es
mir immer wieder sagt und auch weil sie einsieht dass
sie zu alt für mich ist, hat sie mir eine Liebhaberin
besorgt. Jung, nett, die Frau eines Ingenieur die in der
Nähe wohnt, so dass ich sie besuchen kann wann ich es
will. Das interessiert mich nicht, da der Sex und die
Frauen mich nicht interessieren. Ich möchte sehr
korrekt und genau zu ihnen sein.
Ich fühlte, dass es schon zu viel war. Es schien mir dass
sich alles in meinem Kopf drehte und, dass ich nicht
mehr gut verstehe was er mir sagte, was er von mir
wollte. Auf einmal hörte ich ihn, als ob er meine
Gedanken gelesen hätte:
- Fräulein Budișteanu. Ich habe dich beobachtet mehr
als du glaubst. Ich bin auf dem Flur vor deinem Fenster
an verschiedenen Momenten des Tages vorbei
gegangen und ich sah sie sehr konzentriert wie sie die
ganze Zeit auf der Maschine tippten. (Er sagte zu mir
sowohl "du" auch "sie"). Diese Arbeit ist nicht für Sie.
Leider müssen Sie sie leisten. Es ist eine schwierige
Epoche und es wird von nun an noch schwieriger
werden. Wir müssen uns zu helfen wissen, damit es
uns nicht noch schlechter geht. Es ist sicher, dass meine
Frau, Alice, all das inkorrekt finden wird, obwohl ich
prinzipiell mit ihr schon seit langer Zeit diskutiert habe,
wird sie nicht mit meiner Entscheidung einverstanden
sein. Jetzt aber, da der Liebe Gott uns geholfen hat uns
zu treffen, will ich eine Wende in meinen Leben
machen und dieser Lage ein Ende zu bereiten. Wenn
Sie mit mir einverstanden sind und mich auf diesen
Weg begleiten möchten, bitte ich Sie meine Frau zu
werden.
Ich war bestürzt. Ich kannte ihn gar nicht. Es war das
erste Mal, dass ich mit ihm redete und er bat mich
seine Frau zu werden. Er war nicht einmal geschieden,
er hatte ein Kind, er hatte sein vollkommenes Leben.
Was soll ich da suchen? Ich konnte mich nicht vom
Gedanke befreien, dass wenn ich ja sage, ich Vlad nie
mehr sehen kann. Und wie wird er wenn wir uns
wieder sehen werden, sein? Aber, werde ich je Vlad
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wieder sehen? Und wie werde ich sein? Und meinen
Vater wann werde ich ihn wieder sehen, und was wird
noch aus uns werden? Wird Vlad nicht auch unter die
Erde verschwinden wie Vater, und ich werde sie nie
mehr sehen? Ich wollte heulen, aber statt zu heulen saß
ich dort und hörte mir die Worte meines Begleiter zu.
Er sprach über meine gute Arbeit, über seine Position
und dass ich nicht schlecht über ihn denken muss.
Über seine Frau, die eine korrekte Frau ist und deshalb
will er auch korrekt mit ihr sein und hat schon mit
einem Rechtsanwalt über alles gesprochen. Das
Problem bis jetzt war nur für wen er sich scheiden
lassen will.
- Jetzt, dass ich sie gefunden habe, habe ich auch die
Antwort und ich bin bereit, fuhr er fort. Entschuldigen
sie mir, dass ich ihnen so direkt alles sage, aber ich weiß
dass sie es schwierig haben und ich im Gegenteil habe
eine sehr gute materielle Position. Erstens, alles was mir
gehört werde ich ihr überlassen, vielleicht werde ich
mir einige Bücher die ich brauche, mitnehmen. Vlad
soll nichts vermissen. Wenn es um uns beide geht, wir
schließen eine Ehe in heimliches Einverständnis, ohne
jegliche Verpflichtung uns irgendwie näher zu
kommen und doch bin ich einverstanden, wenn du
meine Frau sein willst, mich um dich und deine Mutter
zu kümmern, damit ihr besser leben könnt. Sie müssen
nicht mehr als Sekretärin arbeiten.
Ich war so aufgewühlt und durcheinander von allem
was ich hörte, dass ich keinen Ton herausbringen
konnte. So wie ich verstand, der Mann der neben mir
saß, hatte sich seine Vorteile in seinem neuen Leben
haargenau und präzise ausgerechnet; in dieser
Rechnung waren meine Person und mein Leben
austauschbar. Und wieder kam mir zum Bewusstsein,
dass wenn ich ja sage, ich Vlad nie mehr wieder sehen
kann. Ich schaute ihn verwirrt an und er bemerkte es.
- Erschrecken sie nicht, Sie müssen mir nicht gleich
antworten. Denken sie ruhig nach und sie werden mir
dann sagen wie sie entschieden haben.
Ich entschied mich schwer paar Worte zu artikulieren.
- Aber ich weiß nicht einmal wie sie heißen.
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Das war alles.

Zum Glück wohnte ich nicht weit. Wir befanden uns in
der Nähe, aber doch fürchtete ich mich, meine Beine
- Popescu Caschin, antwortete er.
könnten mich nicht mehr tragen. Es war mir so als ob
in meinem Kopf Millionen Fragen ohne Antwort sich
- Das weiß ich von den Papieren die ich die ganze Zeit befanden und als ob die ganze Last der Welt auf
für sie tippe, aber welcher ist ihr Vorname, weil meinen Schultern ruhte. Zuhause angekommen setzte
Caschin ein Ortsname ist und kann deshalb kein ich mich wieder auf das Bett und guckte Mama zu wie
Vorname sein.
sie weiter voller Geduld ihre Näharbeit ausführte.
- Ja, du hast Recht. Hier die Erklärung: Meine Eltern
erwarteten gerade ein Kind und Vater der im Krieg im - Es gab ein Anruf von einem der eine Arbeit bringen
Ort Caschin verwundet wurde entschied dass, wenn er will. Schau dort habe ich dir die Telefonnummer
heil daraus kommt, und das Kind ein Sohn wird, aufgeschrieben.
unbedingt den Vorname Caschin tragen muss.
- Ah, ja, danke.
- Dann werde ich Popescu Despina heißen, sagte ich als
ob das die wichtigste Sache im Moment sei. Ich denke, Ich nahm die Nummer, rief an und als derjenige mir
sie verstehen, dass ich im Augenblick nichts mehr sagte, dass er um die 30 Seiten abzuschreiben hatte,
sagen kann.
antwortete ich,er soll gleich kommen.
- Ja, ja, so wie so muss ich wieder weg fahren. Ich habe
sehr viel zu tun. Wenn ich zurückkomme, dann werden
wir die Möglichkeit finden wieder zusammen zu
sprechen.

Nach einer Halben Stunde war er bei mir. Ich küsste
Mama und saß mich gleich an die Arbeit. Ich konnte
jetzt nicht mit ihr sprechen und war deshalb froh dass
diese Arbeit gerne zur rechten Zeit kam. Mein Gehirn
war ganz durcheinander und in diesen Augenblick
Ich merkte, dass er in der Zeit in der er mit mir konnte ich nichts anderes tun als diese Arbeit die ich
gesprochen hat, unruhiger und unsicherer geworden vor meinen Augen hatte, abzuschreiben.
war.
Am zweiten, am dritten, am vierten, am fünften Tag
- Fräulein Budișteanu, denke gut daran, ich glaube, wurde ich nicht im Stande mit Mama zu reden. Ich
dass es auch für dich und deine Familie gut sein wird.
quälte und quälte mich, und fand keine Ruhe. Endlich
entschied ich mich mit ihr zu sprechen.
- Im Moment war es zu viel für mich. Ich muss nach
Hause.Ich muss nachdenken denn so etwas wichtiges - Um Gottes Willen, was wird aus uns werden? war ihre
kann nicht auf die leichte Schulter genommen werden. erste entsetzte Frage, was sehr ungewöhnlich für sie
war, denn sie fand immer für alles eine ruhige Lösung.
- Dies habe ich auch nicht verlangt. Die schlechten Diesmal fand sie diese nicht
Zeiten die nun beginnen sind bestimmt nicht leicht zu
bewältigen. Wir müssen uns klar darüber sein, dass die Ja, was wird aus uns werden, das war auch meine
neue Situation in der wir uns befinden von uns eine Frage.Was werden wir jetzt machen. Und ich hörte wie
perfekte Abwehr sowie Organisation unseres Lebens ich antwortete:
verlangt, für das du weder geboren noch vorbereitet
bist. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie gekommen sind - Wenn der Liebe Gott es so will, gehe ich diesen Weg.
und, zugehört haben.
- Wie sagst du so etwas, dass der Liebe Gott es so will?
- Wir sehen uns, wenn Sie zurückkommen, sagte ich
kurz. Auf Wiedersehen.
- Wenn er mir gerade jetzt diesen Mann in den Weg
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gestellt hat, jetzt da Vlad nicht bei uns weilt, und Papa
mir auch kein Rat geben kann, heißt es, dass diese
Lösung Gottes Wille ist. Caschin scheint ein sehr
seriöser Mensch zu sein. Mit dieser Eheschließung
finde ich, das dies in unserer jetzigen Lage zwei große
Vorteile bietet: erstens ich werde Popescu und nicht
mehr Budișteanu heißen und zweitens er sichert mir
ein materiell-sorgloses Leben.Vielleicht habe ich nicht
das Recht an so etwas zu denken, aber ich weiß auch
nicht mehr, über was ich überhaupt noch nachdenken
soll, und im Endeffekt warum sollte ich nicht auch an
so etwas denken? Wie würden wir anders
durchkommen?
- Aber wie kannst du ihn so heiraten, ohne ihn richtig
zu kennen?
- Eh, an so etwas sollten wir vielleicht gar nicht denken.
Vielmehr, dass er - nach seinen eigenen Worten - eine
Hilfe für uns sein wird, Die Tatsachen sprechen für ihn:
in der Cooperative hat er die meisten Baustellen zu
betreuen, d.h., dass durch seine Hände sehr viel Geld
fließt, er wird hochgeschätzt, als sehr begabt und ein
sehr seriöser Arbeiter anerkannt.
- Sprich nicht für mich. Ich brauche seine Hilfe nicht.
Immer habe ich es allein geschafft und werde es mit
Gotteshilfe auch weiterhin bewältigen. Du siehst doch,
dass meine Arbeit immer besser läuft. Denke nur an
dich. Du warst in Vlad so verliebt. Wie kannst du jetzt
einen anderen heiraten? Vergiss nicht, dass ein Mann
in jedem Augenblick neben dir sein wird. Ich warne
dich nur. Du sollst keine Dummheit machen.
- Es kann keine Rede davon sein, dass dauernd ein
Mann neben mir sein wird; er hat mir von Anfang an
gesagt, dass unsere Ehe in heimlichen Einverständnis
geschlossen wird und darüber hinaus hat er noch
betont dass Sex und Frauen ihn nicht interessieren. Er
hat mir lediglich nur gesagt , dass er mich heiraten will,
damit er sich von seiner alten Frau, die jetzt zu alt für
ihn ist, scheiden lassen kann. So, siehst du, dass er
selbst nur nach Kalkül und ohne irgend ein Gefühl für
mich, handelt.
- Hmm, hörte ich die einzige Antwort von der Mama.
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- Ja und ich richte mich nach was er mir gesagt hat. Er
hat nichts in meinen Bett zu suchen. Ich liebe Vlad und
will nur mit ihm schlafen. Ich kann mir auch nicht
vorstellen dass ein anderer seinen Platz einnehmen
kann.Mit dem Gedanken kann ich nicht leben. Aber
ich bin so verzweifelt, dass ich nicht weiß wann Vlad
zurückkommt und auch nicht, ob wir je zusammen
leben können und das heißt, dass ich Vlad niemals
heiraten kann. Wir müssten uns immer verstecken weil
wir die Kinder unseren Väter sind. Wie kann so etwas
passieren? Wie kann es nur so sein? Es scheint
unmenschlich, dass ich so leben muss. Und diese die an
die Macht gekommen sind, diese wollen, dass ich so
lebe wie sie wollen, sie sollen mich als Jungfrau die
Straßen überqueren sehen, die Tochter meines Vaters
die Kopflos herumläuft? Schau was sie aus mir machen
wollen. Sie sollen zufrieden sein, dass sie ihr Ziel
erreicht haben: uns zu vernichten, uns zu deklassieren,
uns in die Knie zu zwingen.
Ich schrie und heulte herum wie eine Verrückte.
- Und du, wie lange glaubst du. dass du noch "schwarz"
zu arbeiten kannst? Glaubst du dass die da oben dir
noch lange erlauben werden? Glaubst du, dass die nicht
alles über uns wissen, alles was in unserer Wohnung
passiert? Ich bin sicher, dass sie über alles informiert
sind. Ich werde nicht dieses Spiel länger spielen. Ich
werde Frau Popescu sein und ich werde allen zeigen
wie glücklich ich mit dem Herrn Popescu, der in mich
verliebt ist, bin. Und warum nicht? Alle meine
Freundinnen studieren, heiraten, haben schöne Häuser.
So, nun hat die Partei oder die Sozialistische Regierung
entschieden, dass ich nicht das Recht einen Höfling
oder einen Bewunderer zu besitzen. Habe ich auch
kein Recht gut zu leben? Sie lassen mich nicht
studieren, sie wollen mich für das ganze Leben wegen
Dummheit als unfähig einen Uni Kurs zu besuchen,
herabstufen? Wenn es um meinen Vater geht, ich
glaube dass er diesen Mann mögen wird, weil er ein
Intellektueller ist, einen schönen Beruf hat und sonst
wenn man uns anschaut, passen wir gut zusammen.
Papa muss nicht alles wissen was ich dir sage, er hat
seine eigene Sorgen. Übrigens, niemand braucht es zu
wissen
- Komm, komm, beruhige dich. Behalte deine Nerven
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und deine Energie für alles was du noch zu erleben
wirst. Ich weiß, dass du nicht übertreibst oder eine die
ohne nachzudenken etwas unternimmt, du weißt auch,
dass ich dich so sehr liebe und dass ich immer bei dir
sein werde.Ich werde dir immer helfen und dich
unterstützen. Was noch sehr wichtig für dich sein wird
ist die Anwesenheit seines Kindes und auch die Augen
der anderen die dich sicher verurteilen werden, dass du
eine Ehe kaputt gemacht hast und ein Kind wegen dir
ohne Vater aufgewachsen ist. Ich bin sicher, dass es
stimmt was du sagst, aber so wie so ist die ganze Sache
nicht einständig.
- Ja, du hast auch Recht, aber wenn Gott so es will.
Siehst du, ich glaube sehr an Gott und ich bin sicher,
dass wenn er mir diesen Mann jetzt in meiner Nähe
gebracht hat, heißt es dass Er uns helfen will. Siehst du
nicht, dass wir nur Schwierigkeiten haben? Dieser, wie
ich auch von der Cooperative weiß, ist seriös und
verdient gut. Er wird nie ohne Arbeit sein und wird nie
seine Familie in Stich lassen. Da ich ihn heute zum
Mann nehme, hoffe ich, dass er uns als seine Familie
betrachten und er sich um uns kümmern wird. Er
scheint das Leben zu kennen und er ist sehr
selbstbewusst. Ich hoffe, dass er mir auch zeigen wird
ich auch selbstbewusster werden kann. Und wie die
Menschen über mich denken ist mir egal. angesehen,
das interessiert mich gar nicht. Wer mich kennt weiß
wie ich bin, was ich denke und wie ich reagiere. Wer
über mich sprechen möchte, soll es übrigens ruhig tun.
- Wie ich sehe, bist du immer entschlossener diesen
Schritt zu machen.
- Ja, antwortete ich kurz und ich bitte dich dem Șerban
nichts zu sagen. Du weißt wie er ist, Er wird sicher mir
über moralische Haltung sprechen.Es ist zu früh und
ich habe auch keine Interesse daran. Er soll sich um
sein eigenen Kram kümmern.

16
Und so verging die Zeit bis er von den Baustellen
wieder zurückkehrte. Ich sah ihn auf einmal lächelnd in
meinen Büro erscheinen. Er schien mir junger und sehr
dynamisch.

- Küss die Hand, ich bin da.
- Ich sehe es, sagte ich auch lächelnd.
- Und? fragte er.
- Wir sehen uns wieder dort, wieder um 18 Uhr.
- Sehr gut, siehst du, dass ich nicht den Silviu geschickt
habe.
- Wenn Silviu hier wäre, würde ich mich mit ihm
treffen.
Er ließ mir Arbeit auf dem Tisch, lachte und ging raus.
Wie das letzte Mal, als wir durch den Park gingen,
sagte ich ihm dass ich mit seinem Heiratsantrag
einverstanden erkläre und in diesen Moment nahm er
mich am Arm.
- Dann, wenn du einverstanden bist, ich spreche mit
Alice und mit meinem Anwalt und wir werden sehen
wie schnell wir die Scheidung ausüben können.
- Ja, ich bin einverstanden.
- Es wird eine schwierige Zeit sein, da Alice nicht eine
ruhige Frau ist. Du musst stark sein, weil du vielleicht
über deinen Freundinnen erfährst, dass man über dich
schlecht spricht. Alles sind nur Gerüchte, und wir
werden es schaffen, so wie wir es wollen. Wir müssen
sehr aufpassen auf das Kind, das sehr sensibel ist und
auch noch zu klein um etwas zu verstehen und es wird
leiden, aber ich möchte dass er nicht zu viel leidet. Du
hast eine schwere Aufgabe, weil ich dich bitten werde
ihm niemals zu zeigen, dass zwischen uns etwas
besonderes und ungewöhnliches sein kann.
- Und ich bitte dich, zu uns zu kommen, damit ich dich
meiner Mutter vorstellen kann. Wann könntest du,
einmal Nachmittag, nach der Cooperative
- Ja sicher, morgen. Morgen nach 17 Uhr wenn es euch
passt.
- Ja, ja, morgen, es geht .
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Am nächsten Tag sehr pünktlich war er da. Mama hat
einen guten Eindruck gehabt und diesmal sah ich, dass
er vor meiner Mutter ein bisschen durcheinander und
unruhig war. Mama fragte ihn
wann er denkt, dass er frei sein wird. Ich glaube auch
damit er sieht, dass sie über alles Bescheid weiß.
Er antwortete, dass der Anwalt ihm gesagt hat, dass es
in 2 Monaten so weit sein kann. Danach können wir
heiraten. Er wird jetzt gleich seine Wohnung verlassen
müssen und ins Hotel ziehen, da seine Mutter mit
seiner jetzigen Entscheidung nicht einverstanden ist,
kann er zu seinen Eltern nicht wieder zurückkehren.
Darüber hinaus muss er sich auch um seine Baustellen
kümmern, was öfters Reisen zu Folge hat. Deshalb ist es
nötig mit dem Anwalt die kommende Scheidungstermine abzusprechen.
- Ja, sagte ich, schüchtern, ich hätte auch eine Bitte. Ich
möchte, dass eine schöne Hochzeit in der Katholischen
Kathedrale Sankt Josef statt findet und, dass ich ein
schönes Brautkleid tragen. Du musst auch mit dem
katholischen Pfarramt sprechen, denn so viel ich weiß
die Katholiken sind nicht mit der Scheidung
einverstanden.
- Sicher es wird so sein wie du willst. Ich verspreche es
dir. Ich möchte, dass du bei der Cooperative kündigst,
umso mehr, weil ich weiß, dass diese Cooperative nicht
mehr lange arbeiten wird.
- Ich habe dir schon gesagt, dass ich nur nachdem du
dich scheiden lässt kündige. Vorher nicht. Im Moment
habe ich einen kleinen Lohn der aber für uns sehr
wichtig ist.
- Lass das Geld, um das werde ich mich kümmern.
- Regele zu erst deine Situation und deine Verhältnisse
und dann sprechen wir weiter. Jetzt will ich kein Geld.
Als ob sie einverstanden wäre, sah ich Mama mit dem
Kopf nicken.

ich nicht das Haus verlassen kann.Ich glaube auch, dass
es nicht gut ist euch vor der Scheidung, in der Stadt
zusammen zu zeigen. Sie müssen an Despina denken
und an die Leute die insbesondere heutzutage so viel
Lust haben umsonst zu klatschen. In diesem
Zusammenhang, weiß ich nicht ob sie wissen, dass wir
hier im Hause einer meiner besten Freundinnen leben.
Ich möchte, dass Sie nicht sehr oft hierher kommen,
weil meine Freundin alle Leute aus Bukarest kennt, und
es könnte sein, dass wir eine böse Überraschung
erleben. Despina muss nicht an so etwas beteiligt sein.
Sie ist am Anfang ihres Lebens und wir sind alleine und
wir müssen in Einklang mit uns, so wie wir immer
waren, bleiben. Und es wäre besser, wenn Sie erst nach
der Scheidung meine Freundin, Mitzi, kennenlernen.
Jetzt sollten wir noch warten. Außer dem, haben Sie
gedacht wo ihr wohnen werdet, weil es hier, wie sie
auch merken können, unmöglich ist, da wir gezwungen
sind beide in selben Zimmer zu wohnen. So ist es. Es
ist traurig, aber das ist die Wahrheit. Das Appartement
das wir bewohnten wurde 1944 bombardiert. Wir
haben nichts mehr, ich befand mich mit den Kindern
auf der Straße und ich bin froh, dass wir eine Bleibe
und einen Dach über den Kopf gefunden haben.
- Selbstverständlich, dass ich mich kümmern werde
eine Wohnung zu finden und selbstverständlich, dass
Sie mit uns wohnen werden.
- Ja, ja, ich lasse Mama nicht hier alleine. Das ganze
Haus ist voll Parteigenossen, Sicherheitsschnüffler, alle
in einem Bad und eine Küche. Zur selben Zeit müssen
wir diplomatisch sein, als ob wir nichts von ihren
Niederträchtigkeiten verstehen.
- Lass das jetzt, den vielleicht ist der Herr Ingenieur
nicht an diesen Sachen interessiert.
- Seien Sie so nett Frau Budișteanu und von nun an
nennen Sie mich Caschin. Wenigstens möchte ich mit
so viel heute von hier weg gehen.

- Lassen sie mich nun, Sie zu einer Konditorei, Nestor
oder eine andere, einladen.
- Ich danke ihnen, aber ich habe zu viel Arbeit, so dass
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(Fortsetzung in der nächsten Ausgabe …)

Es gibt noch einen anderen Tod

ADRIAN GURGĂU
Die Seiden des Morgens
Die Nacht wehklagt noch im Nebel des Morgens.
Missa Silvana durchsiebt Legenden über die Stadt.
Man hört, wie ihre Haare in den Gemälden beben.
Die Schleier des Auges verlaufen sich in der Landschaft.

Der alte Mann
Ich sah in den Spiegel –
er hatte Zeit auf seinem Gesicht
schlammig-hineingefallene Zeit
eisern und körnig
ohne Puls und Tod
rein wie nichts

Lied

Morgenslied

Er ist groß mit traurigen Augen verursacht er
eine Art Herbst
weilt am Fenster und lässt Kristalle fallen
zersplittert er sie später auf dem Teppich
rollt er seine Worte – macht Gedichte, verdunkelt sich

Herbst

Gestern bin ich tod aufgefunden worden.
Zum Glück entdeckte ich mich selbst.
Und niemand weiß es. Ich kann jetzt
tod durch die Welt gehen und die Welt hat keine Ahnung
dass ich die Wege (denn, es gibt, o lieber Malcolm,
mehrere – ) durch die Hölle gehen.
Natürlich hab ich Angst – aber sie ist versteinert
und paradiesisch – sie endet nicht in einem Schrei,
sie ist unbegreiflich wie das Meer.
Ich darf zwar glauben, was ich will
aber die Gedanken stoßen meine Worte nicht
von den Lippen und ich hab noch unreife
Sterne auf meiner Zunge.
Eigentlich hat sich nichts verändert – es gibt keinen
Puls in der Hölle – aber es gibt so viel Zeit
dass sie sich schon längst aufgelöst hat –
nur die Welt kreist wie verrückt
(im anderen Sinn als der Mond um die Erde)
um meinen Stillstand.
Und deshalb hat niemand meinen Tod bemerkt.
Er war auch kein außerordentliches Ereignis
(weil Zeit nicht schreien kann – sie kann
nur unendlich rinnen bis sie, wie mein
lieber Kocher, im Meer vergeht)
ich bin dieselbe Erde von früher
als Licht noch ein Gedanke war
und das Wort auf mich wartete.
Jetzt schäumt das Meer bis der Tod sich auflöst.

Ein Schimmer schleift das Auge wund –
beinah ein Ring aus meiner Zeit.
Leise vertieft sich noch die Tasse
wie Licht, wie Spuren
am wortlosen Mund
wachen Lichtgefäße.

Die Lichte werden an der Küste alt.
Und Morgen sind es Worte.
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Tiparul executat la:
Druck und Bindung
DRUCKEREI LINDEMANN
STIFTSTRASSE 49
63075 OFFENBACH
B.R.DEUTSCHLAND

Uneori mi se p are că dragostea e ca zăp ada: atâta vreme cât
calci uşor - e frumos. D ar cum pui piciorul ap ăsat, adânc,
totul ţi se preface sub p aşi, în noroi . . .
D omniţa Gherghinescu- Vania

