Despre poeți, poezie și public

Odisseas Elytis, un mare poet grec, laureat al Premiul Nobel în anul 1979, avea o vorbă:
„Nu-mi pare rău de poeții care au rămas fără public. Îmi pare rău de publicul care a rămas fără poeți”.
Iar Ghiorghios Seferis, un alt mare grec, laureat de asemenea al Premiului Nobel, dar în 1963, scria, în
poemul „Un bătrân pe malul fluviului”: „Nu vreau altceva decât să pot vorbi simplu/ să mi se acorde
această favoare./ Cântecul ni l-am încărcat cu atâtea muzici/ că încetul cu încetul se scufundă/ Și arta
ne-am sulemenit-o într-atât/ că fața îi e roasă de zorzoane,/ și trebuie să spunem puținele noastre
cuvinte/ pentru că mâine sufletul își înalță pânzele.” Între cele două afirmații, referitoare la simplitatea
rostirii și priza la public, există o strânsă legătură. Dar câți dintre poeții de azi sunt dispuși să țină cont
de aceste lucruri? Câți dintre poeții de azi se întreabă de ce publicul se îndepărtează tot mai mult de
poezie? Și câți dintre poeții de azi încearcă să găsească soluții meditând la aserțiunile de mai sus? Cu
toate că viața literară de la noi este foarte animată și mult mai mediatizată în ultima vreme, mai cu
seamă prin rețelele literare și sociale online, decât prin sistemele clasice (afișe, invitații, telefoane), cu
toate că numărul cărților de poezie, parcă sfidând orice fel de criză (mai ales pe cea de inspirație), e
într-o continuă creștere, cu toate că numărul lecturilor cu public sporește de la o zi la alta, se pare că
poezia tot nu-și găsește drumul spre iubitorii de poezie, iar numărul acestora, în loc să crească, devine
tot mai mic. Cu totul altceva se întâmplă, cel puțin în urbea noastră, în cazul lansărilor de carte, unde
lumea dă năvală de-a dreptul. E și normal să fie așa, de vreme ce poezia e livrată cu pișcoturi,
prăjituri, sărățele, țuică și vin. Iar printre „iubitorii de poezie”, care îndură o adevărată tortură a
lecturii pentru a se putea bucura de cele ale gurii, plus un autograf, plus o apariție pe postul local tv
sau într-o fotografie din presa locală, am zărit, nu rareori, chiar și boschetari, cetățeni turmentați,
copii ai străzii. Figuri „expresive” ca și poezia prezentată lor.

Nicolae Silade
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nu doresc
nici o lume (căci frumoasă tu eşti lumea mea,
adevărata mea)
şi tu eşti tot ce a însemnat vreodată o lună
şi tot ce va cânta vreodată un soare eşti tu
aici e cel mai adânc secret nimănui cunoscut
(aici e rădăcina rădăcinilor şi mugurele mugurilor
şi cerul cerurilor unui copac numit viaţă; care creşte
maiînaltdecâtpoatesufletulsperasauminteaascunde)
şi aceasta e minunea ce menţine stelele la distanţă

EDWARD ESTLIN CUMMINGS
(1894-1962)
Lady, i will touch you with my mind.
Te voi atinge, doamnă, cu mintea mea.
Te voi atinge, doamnă, cu mintea mea.
Te voi atinge şi atinge şi atinge
până când îmi vei oferi
subit un zâmbet, timid obscen
(doamnă te voi
atinge cu mintea mea.) Te voi
atinge, atâta tot,
delicat şi tu vei deveni absolut
cu infinită uşurinţă
poemul pe care nu îl scriu.

i carry your heart with me (i carry it in
port inima ta cu mine (o port în
port inima ta cu mine (o port în
inima mea) nu sunt nicicând fără ea (oriunde
merg mergi şi tu, draga mea; şi orice este făcut
doar de mine este facerea ta, draga mea)
nu mă tem
de nici o soartă (căci tu eşti soarta mea, dulcea mea)

port inima ta (o port în inima mea)

our touching hearts slenderly comprehend
inimile noastre atingânde zvelt înţeleg
inimile noastre atingânde zvelt înţeleg
(agăţându-se precum degetele, iubindu-se
treptat devenind mâini) şi se îndoaie
până ce devin imensul dezastru al anului:
ca şi această singură stea timpurie ce trage
slab de crepuscul,prinse în spaimă crescândă
spiritelenoastreuşordegeţindeflămânzescşisesufocă;
pânăcândtoamnaabruptîmbrăţişeazăpede-a-ntregul
minţile noastre tăcute şi murinde, care mână în mână
la o fereastră încearcă să înţeleagă
(prin palide mile de aer pieritor,bântuit
de melancolie chircită infinită fără-de-dorinţe,
subit ivindu-se) exacta neînfricata
treime luminoasă a lunii rostogolindu-se lent

if i have made, my lady, intricate
dacă am făcut, dragă doamnă, sofisticate
dacă am făcut, dragă doamnă, sofisticate
imperfecte lucruri variate care în principal greşesc
ochilor tăi (mai fragili decât sunt fragile
majoritatea viselor profunde)
cântece mai puţin ferme decât cel mai alb

cântec al corpului tău
în mintea mea—dacă am eşuat în a prinde
privirea prea timidă—dacă în cântarea mea
se strecoară
prea abila stranietate a zâmbetului tău
pasionata tăcere primordială a părului tău

dacă culorii miezului nopţii
unui mai mult decât întuneric (care
este eu însumi şi Parisul şi toate
lucrurile) strălucitoarea
ploaie
i se întâmplă în mod adânc, frumos

—lasă lumea să spună “muzica sa cea
mai înţeleaptă nu a confiscat nimic morţii”—
numai tu vei crea
(care eşti atât de perfect vie) ruşinea mea:
doamnă prin ale cărei buze fragile şi profunde
paşii mici dulci stângaci ai lui April au trecut

şi eu (stând la o fereastră
în acest miez de noapte)
fără nici un motiv mă simt
adânc complet conştient de ploaie sau mai degrabă
Cineva care foloseşte acoperişuri şi străzi în
mod abil pentru-a crea un
posibil şi frumos sunet:

în pajiştea zdrenţuită a sufletului meu.

it is so long since my heart has been with yours
e-atât de mult de când inima mea a fost cu a ta)
e-atât de mult de când inima mea a fost cu a ta
închisă de braţele noastre întrepătrunse într-o
întunecime în care noi lumini se nasc şi sporesc,
de când mintea ta a păşit în
sărutul meu precum un străin
în străzile şi culorile unui oraş—
încât poate că am uitat
cum, întotdeauna (din
aceste grăbite impurităţi
de sânge şi carne) Iubirea
inventează cel mai gradual gest Al Său,
şi sculptează viaţa întru eternitate
—după care eurile noastre separânde devin muzee
încărcate de amintiri frumos aranjate

Take for example this:
Uite spre exemplu aceasta:
Uite spre exemplu aceasta:

dacă un (poate) ceas bate, în via
răcoare, foarte încet şi
în cele din urmă printre gesturi delicate ale ploii
o culoare soseşte, care e dimineaţa, O nu te minuna că
(chiar la marginea zilei) eu sigur
creez un al milionulea poem care nu îţi va simţi lipsa
pe de-a-ntregul; sau dacă în mod cert creez, doamnă,
unul dintre miile de euri care sunt zâmbetul tău.

since feeling is first
întrucât sentimentul primează
întrucât sentimentul primează
cel care acordă atenţie
sintaxei lucrurilor
nu te va săruta niciodată pe de-a-ntregul;
pe de-a-ntregul a fi un nerod
atâta vreme cât Primăvara este în lume
sângele meu aprobă,
iar sărutările sunt o mai bună soartă
decât înţelepciunea
jur doamnă pe toate florile. Nu plânge
—cel mai reuşit gest al creierului meu este mai
puţin decât
fluturarea pleoapelor tale care spune că

suntem unul pentru altul: aşadar
râzi, căzându-mi în braţe
întrucât viaţa nu e un paragraf

de orice experienţă, ochii tăi au tăcerea lor:
în cel mai firavgest al tău se află lucruri ce mă învăluie,
sau pe care nu le pot atinge întrucât sunt prea aproape

Iar moartea cred nu e o paranteză

cea mai neînsemnată privire a ta cu uşurinţă mă va dezveli
deşi m-am închis precum degetele,
tu deschizi mereu petală cu petală eul meu aşa cum
Primăvara deschide
(atingând în mod abil, misterios) primul său trandafir

how this uncouth enchanted
cum această necioplită fermecată
cum această necioplită fermecată
persoană, apărând dintr-un
restaurant, arată respiră sau se mişcă
—urcând (pe lângă lumină după
lumină) pentru a da colţul, dispare
foarte rapidul şi
invizibil trăindul
ritm al Inimii tale poate
va înţelege;
sau de ce (în
acest cel mai stilat dintre oraşe) întreaga
lungă noapte o fragilă imitaţie a
(poate) eului meu se preumblă cu grijă
pe străzi întunecate şi, cufundate
în ploaie...
(el, cu care puţin sau
cu precauţie această persoană
şi această imitaţie seamănă,
se coboară în pământ odată cu anul
cu o ţigară între buzele-fantomă
în mod gradual)
rememorând rău, molatic
al tău
sărutat de trei ori subit zâmbet

sau dacă dorinţa ta ar fi de a mă-nchide, eu şi
viaţa mea ne vom închide în mod frumos, subit,
ca atunci când inima acestei flori îşi imaginează
zăpada atent pretutindeni căzând;
nimic din ce suntem meniţi a percepe în lume nu atinge
puterea intensei tale fragilităţi: a cărei textură
mă atrage cu culoarea ţărilor sale,
redând moartea şi permanenţa cu fiecare respiraţie
(nu ştiu ce anume în tine se închide
şi deschide; doar o parte din mine pricepe
că vocea ochilor tăi este mai adâncă decât toţi trandafirii)
nimeni, nici măcar ploaia, nu are mâini atât de mici

my father moved through dooms of love
tata mergea prin osânde de iubire
tata mergea prin osânde de iubire
prin identităţi de sunt prin averi de a oferi,
chemând prin cânt oricare dimineaţă din oricare noapte
tata mergea prin adâncimi de înălţime
acest unde imobil uitător
începea la vederea lui să lucească aici;
acel dacă (un aşa aer timid este ferm)
sub ochii lui se agita şi zbătea

în mod nou precum din neîngropatul care
pluteşte primul cine, atingerea sa de aprilie
făcea eurile dorminde să-şi atace destinele
somewhere i have never travelled, gladly beyond îi făcea pe visători să-şi vadă fantomele-rădăcini
undeva unde nu am călătorit, cu încântare dincolo
şi dacă vreun de ce plângea
undeva unde nu am călătorit, cu încântare dincolo
degetele tatălui meu somn îi aducea:

în van nici vocea cea mai mică nu plângea
căci el simţea munţii crescând.

(şi orice copil era sigur că primăvara
dansa când îl auzea pe tata cântând)

Ridicând văile din mări
tata mergea prin mâhniri de bucurie;
slăvind o frunte numită luna
cântând dorinţa întru începe

lasă oamenii să ucidă ce nu poate împărtăşi,
lasă sângele şi carnea să fie noroi şi mlaştină,
intriga a imagina,pasiunea forţată,
libertatea un drog ce e cumpărat şi vândut

bucuria era cântecul său şi bucurie atât de pură
o inimă de stea prin el se putea orienta
şi pur atât de acum şi acum atât de da
încheieturile înserării sărbătoreau

oferind spre a fura şi amabil nemilos,
o inimă pentru frică, pentru îndoială o minte,
a fi diferit o boală a identicului,
a se conforma apogeul lui sunt

ardent precum a miezului verii ardentă
cum nu se poate concepe minte a soarelui,
atât de strict (peste maximul său eu
atât de imens) stătea visul tatălui meu

chiar dacă anost e tot ce simţim ca strălucit,
amare toate absolut lucrurile dulci,
minus viermănos şi moarte tâmpită
tot ce moştenim, tot ce lăsăm

carnea sa era carne sângele său era sânge:
nici un flămând care să nu-i dorească hrană;
nici un olog care să nu străbată o milă
la deal spre a-l vedea zâmbi.

şi nimic atât de puţin precum adevărul
—spun chiar dacă ura ar fi motivul pentru care
omul respiră—
fiindcă tatăl meu şi-a trăit sufletul
iubirea este întregul şi mai mult decât totul

Respingând fastul lui trebuie şi vei face
tata mergea prin osânde de simţire;
mânia lui era dreaptă precum ploaia
mila lui era verde precum grâul
braţele septembrânde ale anului acordă
cu mai mică smerenie bogăţii inamicului şi
amicului
decât el nerozilor şi înţelepţilor
oferea incomensurabil este
cu mândrie şi (de flamă octombrândă
chemat) aşa cum pământul urcă în jos,
la fel goi după lucrări nemuritoare
umerii săi mărşăluiau contra întunericului
durerea sa era adevărată precum pâinea:
nici un mincinos nu-l privea direct în cap;
dacă toţi amicii îi deveneau inamici
râdea şi construia o lume din zăpadă.
Tata mergea prin ei de noi,
chemând prin cânt fiece nouă frunză din fiece copac

up into the silence the green
în înaltul tăcerii verdea
în înaltul tăcerii verdea
tăcere cu un pământ alb în ea
tu vei (sărută-mă) păşi
în dimineaţă tânăra
dimineaţă cu o lume caldă în ea
(sărută-mă) vei păşi
în lumina soarelui splendida
lumină de soare cu o zi fermă în ea
vei pleca (sărută-mă
în adâncul memoriei tale şi
o amintire şi eul din
amintire) sărută-mă (va pleca)

life is more true than reason will deceive
viaţa e mai adevărată decât va înşela raţiunea
viaţa e mai adevărată decât va înşela raţiunea
(mai secretă sau decât a revelat nebunia)
mai adâncă e viaţa decât pierde: mai înaltă decât avea
—dar frumuseţea e mai fiecare decât e traiul totul
multiplicate cu infinitul minus dacă
cele mai măreţe meditaţii ale omenirii
anulate sunt de o simplă frunză deschizându-se
(dincolo de a cărei apropiere nu e nici un dincolo)
sau poate o pasăre mai mică decât pot ochii afla
admiră tăcerea şi cântă pe de-a-ntregul?
viitorurile sunt învechite; trecuturile sunt nenăscute
(aici mai puţin decât nimic este mai mult decât totul)
moartea, aşa cum îl numesc oamenii, lichidează
ceea ce ei numesc oameni
—darfrumuseţeaemaimultacumdecâtemoarteacând

ifeverything happens that can't be done
dacă se întâmplă tot ce nu poate fi făcut
dacă se intâmplă tot ce nu poate fi făcut
(şi ceva este mai adevărat
decât ar putea cărţile
prevedea)
cel mai stupid profesor aproape va ghici
(cu o fugă
săritură
ne învârtim da)
nimic nu e atât de ceva precum unu
unu nu are un de ce sau fiindcă sau deşi
(şi mugurii ştiu mai bine
decât cărţile
nu cresc)
unu este orice e vechi fiind tot ce e nou
(cu un ce
care
în cerc venim cine)
unu e fiecare totul deci

deci lumea e o frunză deci copacul e o ramură
(şi păsările cântă mai plăcut
decât spun
cărţile)
deci aici este departe şi al tău este al meu
(cu un jos
sus
împrejur din nou zboară)
totdeauna a fost niciodată până acum
acum te iubesc şi mă iubeşti
(şi cărţile sunt mai închise
decât pot fi
cărţile)
şi adânc în înaltul care nu face decât să cadă
(cu un strigăt
fiecare
ne învârtim cu toţii)
se află cineva care ne cheamă care suntem noi
suntem orice străluceşte mai tare decât însuşi soarele
(suntem tot ce e mai însemnat
decât pot cărţile
însemna)
suntem fiecare tot mai mult decât crede
(cu o rotire
săritură
vii suntem vii)
suntem splendidul unu înmulţit cu unu

love is a place
iubirea e un loc
iubirea e un loc
& prin acest loc al
iubirii trec
(cu strălucirea păcii)
toate locurile
da e o lume
& în această lume a lui
da trăiesc
(abil înfăşurate)
toate lumile

sweet spring is your
dulcea primăvară e vremea ta
“dulcea primăvară e vremea ta
e vremea mea e vremea noastră
întrucât vremea primăverii e vremea iubirii
şi vivat dulcea iubire”
(toate păsărelele vesele
zboară în plutirea în
chiar spiritele cântând în
aripesc în înflorire)
iubiţi trec şi iubiţi vin
cutreierându-se minunându-se
dar oricare doi sunt complet
singuri nimeni altcineva nu e viu
(un asemenea cer şi-un asemenea soare
n-am cunoscut niciodată şi nici tu
şi nimeni n-a rostit vreodată
atât de multe feluri de da)
nici un copac nu-şi numără frunzele
fiecare în sine deschizându-se
dar lucind care prin mii semnifică
un singur lucru neînchipuit
(secret adorând timid
micuţ aripând ţâşnind plutind
vesele în înflorire
mereu ferice euri cântă)
“dulcea primăvară e vremea ta
e vremea mea e vremea noastră
întrucât vremea primăverii e vremea iubirii
şi vivat dulcea iubire”

* Poeme din volumul:
“E.E. Cummings: Complete Poems” (1904-1962)

Edward Estlin Cummings (1894-1962) poet,
prozator şi pictor american. S-a născut şi a copilărit
în Cambridge, Massachusetts. A obţinut diplome
de BA şi MA de la Universitatea Harvard. A scris
de timpuriu şi s-a remarcat, de-a lungul anilor,
prin inventivitate extremă, prolificitate şi un
admirabil set de poeme de iubire. În 1952-53
Cummings a ţinut, la Harvard, o serie de prelegeri
pe tema poeziei ce au fost publicate cu titlul “i: six
nonlectures”. În cadrul acelor prelegeri Cummings
a oferit o sinteză a crezurilor sale fundamentale,
făcând trimitere la propriile lucrări: “Sunt unul
care afirmă cu mândrie şi modestie că iubirea este
misterul misterelor, şi nimic măsurabil nu
contează 'prea al dracului de tare'; că 'un artist, un
om, un ratat' nu este un simplu mecanism de
agregare cândpletă, ci este o complexitate etern
oferindă—nici un infra-animal ultraprădător lipsit
de suflet şi inimă, nici un automat gândind şi
crezând şi ştiind cu ne-înţelegere, ci o fiinţă
umană miraculos şi natural completă—un individ
simţind ilimitabil; a cărui singură fericire este să-şi
transcendă sinele, a cărui oricare agonie este să
crească.”
Traducere și prezentare: K.V. Twain

KOCSIS Francisko
De vorbă cu poetul Eugen D. POPIN
Faptul că multe cărți doar se tipăresc este cea mai mare
greșeală și o imensă nedreptate făcută cărții și autorului
– Stimate domnule Popin, v-aţi născut într-o zonă
de puternice interferenţe culturale. Cum arăta în vremea
copilăriei dumneavoastră universul acela, ce v-a marcat
profundîn anii aceia şi în ce măsură v-a modelatdestinul?

– Dintru început propun să renunțăm la tonul
protocolar, asta pentru că, intrând în marea familie a
scriitorilor, avem cu toții în comun o anume formă de
apartenență la literatura lumii, ea fiindu-ne – simbolic,
desigur – părintele spiritual.
– De acord, va şi în beneficiul dialogului nostru.

– Sunt născut în Banatul de câmpie, așa-zisa pustă bănățeană, în localitatea Ciacova, acum oraș. Acolo,
dragă Francisko, în orașul meu natal, dar și întreg Banatul a fost și a rămas, în parte încă, un fel de oază
multiculturală europeană. În copilărie, cu toată truda
statului impus de puterea sovietică, bănățenii au continuat tradiția multiculturalismului și multilingvismului. Cele două fiind parte firească a cotidianului.
Prin asta vreau să spun că în dialectul bănățean vei

găsi multe expresii din germană, maghiară și sârbă.
Dar şi din slovacă ori bulgară, mai puține, e adevărat.
Apoi chiar și obiceiurile populației germane, maghiare
ori sârbe au fost preluate de români, dar și invers.
Interferențele culturale în Banat au fost ceva firesc,
sunt convins că încă mai sunt. În copilărie, cu toată
politica de anatemizare a minorității germane în anii
de după 1947, bănățenii, marea lor majoritate, au rămas la fel de omenoși cu prietenii și vecinii din copilărie. Sigur că au fost și excepții, unele chiar foarte
discutabile. Dar un aspect pe care mă simt dator să-l
amintesc este faptul că în Banatul interbelic, dar și
după, bănățenii neaoși, indiferent de naționalitate,
erau în marea lor majoritate vorbitori de cel puțin
două, dacă nu chiar trei limbi în afară de limba maternă. Româna, germana, maghiara și sârba erau limbi
de comunicare zilnică. Asta era ceva firesc, chiar dacă
unii, printre care mă număr și eu, au de-prins cu
ușurință și alte limbi europene. Așa cum am mai spus-o, chiar dacă nu am reușit, din motive independente de voința mea, să cunosc îndeaproape literaturile
limbilor care mi-au însoțit copilăria, faptul în sine ma apropiat și m-a făcut să înțeleg mentalitatea și modul
de gândire al celor cu care comunicam. La prima vedere o să pară neobișnuit, dar pentru mine toate limbile în care mă pot exprima, sunt parte a ceea ce sunt
eu. Sigur că pentru germană am o afinitate firească,
tatăl meu având origine germano-alsaciană. Căci, nui așa, suntem ceea ce avem stocat genetic. Universul
copilăriei mele înglobează, pe lângă bucuriile trăite
alături de cei care mi-au fost vecini ori colegi de grădiniță și de şcoală, indiferent că s-au numit Richard,
Gyuri, Ilie ori Stevan, și teroarea instaurată de regimul
dictaturii în plină evoluție. Care a lăsat urme adânci
în modul meu de a mă poziționa față de ceea ce ar fi
fost firesc să fie apartenența mea la societate. Bunica
mea paternă, dar și cea maternă, au fost, din motive
familiale și de apartenență a Banatului la fosta monarhie austro-ungară, cum s-ar zice, acasă, pe lângă
română, în limbile maghiară și sârbă. Fapt care mi-a
înlesnit accesul, dar și provocat interesul de a învăța,
atât cât am reușit, maghiara și sârba. Nu am înțeles
niciodată, nici chiar până acum, motivul care i-a determinat pe unii consăteni – căci asta a fost localitatea
mea natală, o comună mai răsărită –, imediat după
instaurarea guvernării impuse de armata roșie, să se

trădeze pe ei înşişi și pe cei cu care au copilărit. Căci
noțiunea de bănățean înseamnă: românii, germanii,
maghiarii, sârbii, evreii, romii, bulgarii, slovacii și cei
câțiva turci. Fără vreo diferență între ei, dar nici una.
Asta a fost, ar fi trebuit să fie și să dăinuie în ținutul
meu natal. Asta mi-a insuflat-o tatăl meu, asta era
identitatea pe care am moștenit-o. Este adevărat că
mulți dintre cei care s-au lăsat manipulați de propaganda stalinistă și de cea care a urmat-o au distrus, în
mare parte, atmosfera tradițională a Banatului. Motiv
care a determinat majoritatea etnicilor germani, dar
și maghiari, să părăsească glia strămoșilor lor. Ăsta a
fost universul copilăriei mele, univers care mi-a ținut
și de cald, și de frig. Primele cărţi pe care mi le-a dăruit tata în clasa a III-a au fost două volume de povestiri ale Fraților Grimm (Jacob şi Wilhelm), cu coperte
galbene. Lecturile mi-au dezvăluit o altă lume, idilică,
dar și un mod firesc de gândire, o anume filosofie de
viață. Ca mai apoi să urmeze clasicii literaturii române, Ion Creangă, Mihai Eminescu, Petre Ispirescu,
Ioan Slavici. Nu am reușit, sau măcar nu îmi mai
amintesc, nici o lectură din autorii agreați ai vremii.
Fapt care a întârziat impulsul și dorința mea de a publica, cu toate că puneam pe hârtie poeme, pe care
însă nu cutezam să le arăt cuiva. Apoi, în vremea liceului, s-a întâmplat ceea ce trebuia să se întâmple.
Am cunoscut prima mea prietenă, care era studentă
la filologie în anul întâi. Ea a fost cea care m-a convins că trebuie să fac loc literaturii în timpul meu.
Lecturile mele devenind sistematice, bine și țintit alese. După terminarea liceului, o alegere, deloc în acord
cu chemarea sinelui, a ratat intrarea la facultate și m-a
catapultat în serviciul militar, timp în care m-am depărtat, din păcate, de mine. Dar, și asta s-a confirmat
mai târziu, după câțiva ani, s-a întâmplat iarăși, ceea
ce trebuia să se întâmple. L-am cunoscut pe poetul
Aurel Turcuș, primul poet consacrat, care a publicat
câteva poeme în rubrica sa din revista Orizont din
Timișoara. Nu voi intra aici în alte detalii, poate doar
un singur moment al colaborării cu el care chiar merită amintit. După vreo doi ani de la debutul publicistic, Aurel a venit la mine, aducându-mi vestea că am
fost inclus pe lista celor care trebuie să scrie o poezie
patriotică pentru numărul viitor al Orizontului. Nu o
făcusem până atunci niciodată și chiar nu aveam
niciun motiv să scriu osanale la adresa celor care ne

ne tratau ca pe niște sclavi. După ce Aurel a plecat,
promițând că va reveni spre după amiază să preia
poemul, am realizat că ajunsesem așadar în vizorul
tovarășilor de la propagandă, firește cu sprijinul cuiva
din redacția revistei. Așadar orice eschivare ar fi fost
în dezavantajul meu. Îmi făceam treaba la serviciu,
dar mă chinuia gândul că va trebui să pun, cât de
curând, ceva pe hârtie. După o vreme am așternut pe
hârtie un titlu de poem și primele două, ori trei
versuri. Titlul mi-a rămas întipărit în minte, exprima
de facto nemulțumirea mea faţă de faptul că mi se
impunea să scriu la comandă poezie patriotardă... și
am scris: Patrie îngăduie să rostesc. Bietul Aurel a luat
cu el titlul și cele două ori, poate, trei versuri și a
finalizat poemul în redacție, publicându-l în numărul
următor al revistei Orizont. Astfel am scăpat ca prin
urechile acului de urmări.
– La momentul debutului, sistemul era preocupat
să pună o serie de obstacole în calea tinerilor dornici de
afirmare, mai ales cei din zonele periferice le-au simţit
din plin. Unii – mulţi – nici n-au reuşit să răzbată prin
acest hăţiş, s-au descurajat, au renunţat. Debutul tău
editorial la Editura „Litera” poate fi considerat un gest
de frondă? Greşesc?

– După ce am publicat constant în revista Orizont, firește și în corpul revistei, nu doar la rubrica
bunului meu prieten Aurel Turcuș, binecuvântată fie-i
amintirea, am îndrăznit să aleg un grupaj consistent
de poeme pentru concursul de debut al fostei edituri
de stat „Facla”. Modul meu de a scrie, oarecum mai
criptic – cum altfel mă puteam exprima fără să cad în
păcat ideologic? –, nu a convins juriul de evaluare.
Așadar, ajunsesem și eu în galeria refuzaților, cum
eram numiți de răposatul poet Damian Ureche.
Ajuns, așadar, refuzat la editura „Facla”, am fost îndreptat discret de către un prieten scriitor spre editura „Litera” din București, care publica refuzații la editurile de stat. Editura Litera publica lucrările autorilor
tot în regim controlat de Consiliul Culturii și Educației
Socialiste, tot cu aprobarea tovarășului de rău augur,
Dulea. Autorul însă trebuia să plătească editurii
pentru acest serviciu suma de 5000 de lei, sumă
însemnată pentru bugetul meu. Dar asta era singura
posibilitate de a debuta editorial, posibilitate la care

au apelat și alți scriitori, ulterior de notorietate. Așa
cum aminteam mai sus, editura „Litera” nu era scutită de controlul și aprobările organului care superviza publicațiile din România terorii. Înainte de a
intra în linie dreaptă cu prima mea carte la editura
bucureșteană, la discutarea manuscrisului, a fiecărui
text în parte, redactorul de carte mi-a cerut în mod
imperativ să includ la începutul volumului un grupaj
de poeme patriotice. Altfel, avertizându-mă cu un
rânjet prietenesc, nu mi se va aproba publicarea de
către tovarășul Dulea, cerberul Consiliului Culturii.
Ei bine, știind că nu pot și nici nu vreau să produc
astfel de poeme, am refuzat. Tovarășul redactor a
rămas cumva surprins de reacția mea, amintind, de
acum iritat, că un coleg din orașul de unde veneam a
inclus, la solicitarea editurii, texte care reflectau
realitatea socialistă. Adăugând la finalul discuției că
s-ar putea ca manuscrisul meu să nu primească aprobarea necesară... Și..., și manuscrisul a fost aprobat,
pasămite a trecut neobservat. Cartea a apărut în
condiții grafice foarte bune în anul 1985. Da, dragă
Francisko, acela a fost momentul și modul meu de a
spune NU unui experiment al istoriei, dacă vrei un
gest de frondă, pe care l-aș repeta oricând. Iar de
renunțat la literatură, doar pentru că nu eram dispus
la compromisuri, asta era exclus. A urmat apoi a
doua carte, care a apărut la editura „Facla”, căci
aveam deja debutul, și editura, grație directorului de
atunci, prozatorul Ion Marin Almăjan, și redactorului meu de carte, poetul Eugen Dorcescu, a publicat volumul „Constelația Gemenilor” în anul 1988.

carea mea în înființarea și activitatea primului sindicat liber din județul Timiș (S.U.S, cum a fost denumit
la vremea aceea) va deranja într-atât, încât să devin
incomod pentru vremuri și pentru (unii) oameni.
Faptul că am insistat, la modul cel mai ferm și inechivoc, pentru scoaterea din funcții de conducere a celor
care au servit sistemului de dictatură comunistosecuristă a fost doar unul din motivele pentru care
am primit atenționări. Au urmat apoi și alte momente, dar pe care nu le voi descrie aici și acum. Aș
aminti, doar, vizita absolut neobișnuită și neașteptată
a agentului de asigurări (!) exact în după amiaza prezilei plecării în concediu. Polița de asigurare expira
abia la sfârșit de octombrie, iar după-amiaza aceea
era la mijloc de iulie 1990. Precum și vizita inoportună unui „prieten”, fapt care nu s-a întâmplat niciodată până atunci. Vorba ceea, te pui cu dracu, vine și
ta-su iute și degrabă. Faptul că am decis să rămânem
în Germania a avut așadar mai multe cauze. Unele
personale, care și-au aflat deja locul în romanul la
care lucrez, dar și familiale. Între care discuția cu tatăl
meu, în care tata a reafirmat originea germană a familiei bunicilor săi, respectiv a tatălui său. Indiferent
unde ne-am născut și indiferent de țara în care trăim,
rădăcinile noastre sunt înscrise în adâncul nostru genetic. Iar aspectul acesta nu poate fi ignorat de nimeni. Bineînțeles că „locul nașterii mele” este pentru
fiecare dintre noi sfânt, iar limba ținutului natal este,
de asemenea, o parte din eul nostru, dar suntem ceea
ce moștenim genetic și purtăm în profunzimea ființei
noastre.

– Când ai plecat în Germania? Ce te-a împins?
– Cum ai depăşit marea problemă a ruperii de
Dorinţa pătrunderii într-o mare cultură? Sau motivele mediul propriu? Ai trecut prin trauma înstrăinării? Şi
au fost mai pragmatice, mai anteice? Fără să elimine, cum te-ai integrat într-o societate cu valori sensibil
desigur, componenta ideală. Ţi s-au împlinit aşteptările? diferite de ale noastre?

– A urmat anul de grație 1989, an în care istoria
a purces să rescrie destinul Europei de Est, istoria, ori
politicieni luminați, oameni care s-au străduit să vadă
dincolo de obscurul profan. În zilele acelea de decembrie eram descumpănit, mai apoi m-am implicat
activ cu speranța și cu iluzia că țara va reuși să reintre
pe făgașul normalității. Fără să ţin seama însă, în
socoteala mea, de interesele care au făcut posibilă
schimbarea. Nici nu mi-am putut închipui că impli-

– Bineînțeles că momentul în care am conștientizat faptul că prezența noastră în Germania nu va fi
una limitată la durata unui concediu, asociată și cu
problematica oficializării reședinței, a fost unul deloc
de ignorat. Însă ceea ce consider că trebuie să amintesc, chiar să subliniez, este modul absolut firesc și
corect cum am fost tratați de oficialități. Asta cu toate
că auzisem de la rude foarte apropiate și de la prieteni
despre alte modalități ale politeții și corectitudinii

funcționarului public. Dar odată plecat, așadar decis
să merg pe acest drum, am considerat că nu îmi pot
îngădui să am așteptări, chiar de niciun fel. Nu a fost,
desigur, ușor să trec peste faptul că nimeni nu știa
cine sunt, ce sunt, ce pot oferi societății, unei societăți
în care eu eram cel venit. După câteva săptămâni,
într-o discuție cu o persoană de-a locului, am primit
cel dintâi sfat prietenesc și sincer: Tu trebuie să
dovedești, ca să fii acceptat, că ești de două ori mai
competent decât un băștinaș. Nu am fost deloc

surprins și nici nu am considerat modul foarte direct
de a fi primit în realitate ca pe o amenințare. Dimpotrivă. E adevărat că există trauma înstrăinării, dar
depinde de fiecare în parte dacă ea devine simptomatică, depinde de modul în care accepți statutul tău
social. Personal, am un principiu, anume că eu am
decis să mă despart de ținutul natal, așadar eu îmi
sunt dator, în primul rând, să mă străduiesc să mă
remodelez mental, asimilând modul de gândire al
autohtonilor. Să intru, așadar, în rând cu lumea în
care am decis să trăiesc. Asta nu a însemnat că am
uitat să fiu eu, fiu al Banatului, cum nu am uitat să
mă raportez la valorile perene învățate în școală, dar
și din viața de zi cu zi.
Nu a trecut mult timp, eram de acum locuitor al
Bavariei, și am descoperit faptul că dialectul bavarez
era ceva care mă fascina, cu toate că-l înțelegeam
doar parțial. Pasiune care nu a încetat nici până azi,
dovada ei fiind o scurtă antologie de traduceri în
românește din poezia bavareză în dialect, publicată în
anul 2005 la editura „Hestia” din Timișoara.

poetul Herbert Schneider, universitarul Helmut Zöpfl
și poeta Margret Hölle, care scrie în dialectul vechi
bavarez. În anul 1996 am publicat la editura „Hestia”
din Timișoara un volum de poeme bilingv, romângerman. Iar după aproape trei ani, în anul 1999, mai
mult împins de la spate, m-am adresat Uniunii Scriitorilor Germani, V.S, cu o cerere de primire. Asta
pentru că dosarul meu de primire adresat U.S.R. în
1990... ar fi dispărut. Uniunea Scriitorilor Germani,
prin președintele ei, Dl. Robert Staufer, mi-a răspuns
că vor supune discuției Consiliului Uniunii cererea
mea, iar prin faptul că am publicat deja mai multe
cărți, printre care și volumul bilingv, cererea mea va fi
luată în discuție și mi se va comunica decizia. După
câteva săptămâni am primit o scrisoare prin care am
fost anunțat că am fost primit membru al V.S
(Verband deutscher Schriftsteller). La scurtă vreme,
dl Staufer m-a întrebat dacă aș fi dispus să intru în
legătură cu domnul Radu Bărbulescu, membru al V.S,
care este editor și membru al cenaclului Apoziția din
München al scriitorilor români. La scurtă vreme
după ce l-am cunoscut personal pe Radu Bărbulescu,
a început colaborarea mea la revistele pe care Radu
Bărbulescu le edita la München. Radu Bărbulescu a
fost cel care a încercat și a reușit, parțial, să adune
scriitorii români, dar și germani din Bavaria într-o
asociație Deutsch-Rumänischen Schriftstellerverein aus
Bayern e. V. Din păcate, dispariția sa neașteptată și
prematură din lumea albă, în anul 2013, a făcut ca
asociația să se autodizolve, el fiind, de facto, cel care se
străduia să adune scriitorii români în cenaclul asociației, organizând lecturi și expoziții de carte.

– Cum ai reuşit să stabileşti legături cu oamenii de
– Cât de cunoscută este literatura română în
cultură din străinătate – mai ales români –, cum i-ai
cunoscut şi mai ales cum ai reuşit să-i aduni în jurul Germania şi cine sunt cei care participă la diseminarea
unor proiecte, să le capacitezi energiile pentru a crea ei? S-ar putea face mai mult? Cine ar trebui – şi cum –
să susţină aceste eforturi? Care sunt criteriile care stau
împreună adevărate repere culturale?
la baza opţiunilor pentru operele care se traduc şi cine
– Prima legătură cu scriitorii germani a fost le stabileşte? Ştiu că sunt prea multe întrebări la un loc,
prilejuită de pregătirea materialului pentru scurta dar ia-le pe rând...

antologie de poezie bavareză. Primul scriitor cu care
am intrat în legătură directă și căruia m-am adresat
în scris a fost poetul și realizatorul de emisiuni radio
și de televiziune, Harald Grill. După care au urmat
romancierul Bernhard Setzwein, colaborator permanent al „Bayerische Rundfunk” (radioul bavarez),

– Pentru cititorul din Germania, cel avizat și mai
puțin avizat, literatura română este reprezentată în
primul rând de scriitorii români de reputație internațională. Nu voi cita aici nume, ele fiind de notorietate. Apoi, faptul că editurile germane cele mai

importante au publicat în traducere opera, sau din
opera acestor scriitori, este cel mai bun argument
pentru ca un cititor să fie interesat să citească acele
cărți. Dar, iar acest dar este călcâiul lui Ahile, de la
aceste nume cu mare rezonanță s-ar putea construi
punți spre autorii clasici ai literaturii române și spre
cei contemporani. Or, dacă se publică puțin și sporadic și doar autorii care au susținerea personală a
poziției lor în viața culturală ori cea politică, nu se
realizează nici un punct de referință în modul de a
evalua o carte și interesul unui potențial cititor. Există
autori ai literaturii române contemporane care ar
avea șanse mari să trezească interesul cititorilor, căci
și în traducere textul multora fiind la fel de convingător ca și în original. Aici trebuie să aduc în conștiința publică efortul de ani de zile al unui editor din
Germania, originar din România, care se străduiește
să publice autori români în traducere germană, dar și
din alte țări est-europene, unii fiind premiați cu prestigioase premii literare germane. Este vorba despre
editura POP Verlag din Ludwigsburg, fondator și
editor fiind poetul Traian Pop, membru al Uniunii
Scriitorilor din România, filiala Timișoara, și al Exil
PEN Clubului german. Consider că acestui idealist,
care a făcut eforturi financiare personale deosebite
pentru ca editura să pătrundă și să fie recunoscută pe
piața cărții germane, i s-a dat mult prea puțină atenție,
atât din partea autorităților române, cât și germane.
Faptul că multe cărți doar se tipăresc este cea mai
mare greșeală și o imensă nedreptate făcută cărții și
autorului. O carte care nu este prezentată și oferită
medial publicului cititor există și nu există. Punând
asta în balanţă cu cantitatea de reclamă care se face
pentru obiecte lipsite de importanță, pentru produse
care nu oferă nimic nou, realmente inutile, doar pentru a manipula bietul cumpărător să le achiziţioneze.
Iar pentru carte nu se face nimic, sau aproape nimic.
Mă întrebi direct care ar trebui să fie criteriile pentru
ca o carte să merite a fi oferită unui alt public decât
cel românesc. În primul rând, subiectul cărții este
hotărâtor, cred, întrucât o carte, dacă nu propune o
lectură care să te țină legat de scaun, o carte pe care să
nu o poți lăsa din mână, este inutil să i-o oferi
cititorului. Apoi: ar fi productiv să se publice online
fragmente traduse din carte și să se analizeze modul
în care este receptat textul de către cititor. Apoi, în

faza următoare, o campanie de presă bine organizată
și concepută, nu doar în presa regională, cu scopul de
a aduce aproape scriitorul de publicul cititor. Cine ar
trebui să facă asta? Fiind o chestiune de interes
național, cred că Ministerul Culturii ar fi cel abilitat.
– Eşti conducător de revistă şi ştii foarte bine ce
înseamnă editarea unei publicaţii în condiţiile diasporei. Cu câte greutăţi te confrunţi, de unde primeşti
îndemn şi sprijin şi de câte satisfacţii poţi da seama?

– Afirmi, dragă Francisko, o realitate de care eu
fac de la bun început abstracție. Dorința fondării
revistei Alternanțe este urmarea dispariției celor două
reviste, Observator München și Archenoah (în limba
germană) editate de răposatul meu prieten Radu
Bărbulescu. Da, fondarea revistei mi se datorează, dar
în aceeași măsură și bunului meu prieten Andrei
Zanca, el a fost cel care mi-a stat mereu alături cu
experiența sa la revista Echinox. Este adevărat că
oficial eu sunt editorul (Verleger), cât și redactorul
coordonator al revistei (verantwortliche Redakteur),
dar asta nu a contat niciodată în modul cum funcționează revista. Totul este decis în comun, fiecare își
expune punctul de vedere, fiecare citește textul primit
direct sau prin redirecționare. În toți acești ani am
constatat că cea mai bună decizie se ia în consens. La
început, eu nu știam mai nimic din ceea ce înseamnă
editarea unei reviste. Nici despre partea diligențelor
privind înregistrarea la biblioteca națională pentru
obținerea ISSN-ului, pentru o ediție online, cât și
pentru ediția tipărită. Am avut însă sprijinul binevoitor și competent al funcționarului de la biblioteca
națională a Germaniei. Apoi l-am cooptat în redacție
pe Vasile Gogea de la Cluj, o punte cu cei de acasă,
dacă vrei, și pe răposatul nostru prieten Miron
Kiropol, poetul care a reprezentat exilul românesc de
la Paris. Iar după dispariția lui Miron Kiropol, pe
Mircea Petean, de la Cluj. Cu toate că revista apare cu
precădere în limba română, apar pagini și în germană, uneori şi în engleză ori italiană. Ediția online și
pdf-ul revistei sunt preluate și de biblioteci online
universitare. Editarea revistei presupune și o parte
tehnico-administrativă, aspect la care, inițial, nici nu
m-am gândit. Aveam oarece cunoștințe tehnice
pentru ediția online, mai făcusem câteva ediții pentru

revista Ulysse online a editurii „Hestia” din Timișoara. Pentru ediția tipărită a trebuit să mă folosesc
de tehnica learning by doing, lucru deloc ușor, aș
spune chiar dificil, pentru că programul (softul) era
ceva absolut nou pentru mine. Fiul meu, care este
specialist (master) în e-commerce și web design, ar fi
preferat un soft mai complex, dar care ar fi însemnat
o investiție pentru care nu eram pregătit. Așadar,
începea deja să se contureze tot mai clar faptul că
editarea unei reviste însemna și fonduri, din care
trebuiau plătite softul pentru tehnoredactare, tipografia, taxele poștale pentru expedierea tirajului
ediției tipărite, dar și costurile pentru pagina de
internet. La sugestia unui prieten ziarist și scriitor,
care avea o relație amicală cu ministrul culturii bavarez, m-am înscris pentru o audiență. Am fost primit
și întâmpinat foarte politicos, apoi în discuția care a
urmat am explicat modul în care revista ar contribui
la crearea unei punți între scriitorii români din
Germania cu cei din țară, dar, în timp, și între cei din
țară cu scriitorii germani. Totul s-a împotmolit însă
în momentul când am pus problema sprijinului
financiar. Mi s-a explicat la modul cel mai elegant că
ministerul nu mai are fonduri pentru asemenea
sponsorizări și că ar fi, poate, mai nimerit să mă
adresez ministerului federal. După ce am ieșit din
cabinetul ministrului, eram de-acum decis să nu mai
întind mâna, ci să discut problema asta cu soția mea.
Așadar, ca să nu mai lungesc vorba, apariția revistei,
de la primul număr și până acum, este finanțată de
familia mea și de munca investită de cel care face
tehnoredactarea, inclusiv a ediției online, adică eu.
Precum și de corectorul nostru voluntar, doamna
Mihaela Kloos-Ilea și de cei doi graficieni: Șerban
Popin și Zoltan Munteanu-Racz. Satisfacții, da, dragă
Francisko, am satisfacția că am reușit să continui
tradiția începută la München de distinsul poet și
editor Ion Dumitru, continuată mai apoi de Radu
Bărbulescu. Ceea ce nu am reușit, asta pentru că
posibilitățile mele materiale sunt limitate, a fost să
finanțez și o editură pentru continuarea publicării de
cărți ale scriitorilor români din diaspora.

– Am finalizat, în luna martie a acestui an,
volumul de poeme Murmur dincolo de tăcere sau Cor
cordium, care a apărut în luna aprilie la editura
„Limes” din Cluj, cu o postfață de Andrei Zanca. Voi
continua să lucrez la romanul cu titlul provizoriu Apă
și vin, început acum doi ani, roman din care am
publicat un fragment amplu în revista Actualitatea
literară de la Lugoj. Am în lucru traduceri din Franz
Kafka, RolfDieter Brinkmann și Michel Houellebecq.
Citesc în orele de repaus volumele primite de la
prietenii care îmi trimit cărțile lor, pe care mai apoi le
trimit la biblioteca statului bavarez de la München,
unde sunt preluate și păstrate în fondul de carte. Miam propus să traduc suficiente poeme ale poetului
Rolf Dieter Brinkmann, cel mai important poet german al generației sale, generația ’70, aproape necunoscut publicului din România, în speranța că că voi
reuși să conving un editor din țară să publice un
volum de poeme.
– Eşti şi un binecunoscut traducător – deloc
surprinzător pentru un om familiarizat cu mai multe
culturi –, cu multe transpuneri la activ. Ce calităţi crezi
că ar trebui să posede traducătorul? Cât de bine trebuie
să cunoască literatura din care traduce? Ce criterii
trebuie să îl călăuzească în alegerea operei pe care o va
traduce? Ajunge aprecierea subiectivă? Sau răspunde
unor comenzi editoriale? Este el răsplătit cum se cuvine
pentru dificila muncă de cărăuş de cultură?

– Da, posibilitatea de a citi opere în original este
cu adevărat un privilegiu, o satisfacție pe care o pot
compara cu bucuria copilului care descoperă lumea
în intimitatea ei. După ce am citit în original, amintesc aici, de exemplu, cartea lui Giovanni Papini,
Scrisori către Papa Celestin al VI-lea, am crezut de
cuviință că trebuie să-l fac să vorbească și românește.
Textul lui Papini are o savoare anume în original, este
de parcă ți s-ar adresa ție cu precădere, ca și cum aș fi
eu cel dintâi confesor al autorului. Am citit traducerea în germană înainte de a fi primit cartea din
Italia, ca să constat apoi că originalul avea mult mai
multe de oferit decât traducerea. De aceea am avut
– În clipa de faţă, ce proiecte editoriale ai? Mă credința că o transpunere în românește se va apropia
gândesc aici la toate domeniile în care excelezi.
mai mult de inocența și mesajul textului original. Nu
pot preciza ce calități trebuie să aibă cel care încearcă

a transpune (în germană este folosită noțiunea de
transpunere – Nachdichtung, pentru o traducere literară, în contrast cu o traducere liberă). Dar pot
consimți expresia italiană „Traduttore, traditore”, care
a fost folosită prima oară de Niccolò Franco (15151570) în Pistole Vulgari (1539): „Ser Traditori miei, se
non sapete far'altro che tradire i libri, voi ve ne
anderete bel bello a cacare senza candela”. (rom.

Trădătorii mei domni, dacă nu știți să faceți altceva
decât să trădați cărțile, mergeți liniștiți să vă căcați
fără lumânare”.) Acesta continuând în Dialoghi
piacevolissimi (1545) să argumenteze modul cum
trebuie să fie o traducere, traducătorul neputându-și
permite să schimbe nimic nici din sensul cuvintelor și
nici din cel al frazei. Apoi aș mai spune că diferența
între traducerea literară (transpunere) și traducere,
înseamnă multe lecturi din literatura din care și în
care traducem. Căci sunt cuvinte și expresii care au
marcat anume epoci și care se cuvin transpuse exact.
Altfel truda este inutilă, iar textul care vrea să
reprezinte originalul este, din păcate, departe de
original. Personal, chiar dacă textul original m-a
convins și am avut pentru moment sentimentul că aș
dori să-l transpun în românește, dacă după câteva
pagini traduse transpunerea devine altceva decât
originalul, renunț fără întârziere. Căci nimic nu-i mai
rău decât să nu accepți lipsa plierii tale mentale şi
sensibile pe interioritatea cărții, imposibilitatea
decriptării și redării în traducere a scriiturii. Din
fericire, nu sunt în situația traducătorului profesionist, așadar nu pot ști care este criteriul acceptării
ori al refuzului unei traduceri. Personal nu cred că
traducătorii se bucură de prețuirea și respectul care li
s-ar cuveni. Faptul că numele acestora apare doar în
interiorul cărții, nu este semnul cel mai firesc al
prețuirii muncii lor. Consider că traducerea unei cărți
ar trebui să aibă pe copertă menționat și numele
traducătorului, el fiind de facto autorul versiunii în
limba în care a fost tradusă cartea. Cutuma e străveche, știu, dar parcă s-ar cuveni să-i oferim traducătorului locul cuvenit.

man’s land literar?

– Întrebarea ta, dragă Francisko, e firească, dar
mă pune în situația celui atins deseori de acest flagel,
dar și a celui care are, deseori, motive să se întrebe
cum de unele cărți ale scriitorilor din diaspora,
scriitori de certă valoare, sunt trecute efectiv sub
tăcere. Ori sunt amintite doar undeva la capitolul
Cărți primite la redacție. Noi am publicat nu doar
cronici ale autorilor din diaspora, ci și ale autorilor
din țară, sigur nu prea multe și nici prea des, dată
fiind apariția trimestrială a revistei, dar am publicat.
În ce mă privește, am trimis cărțile mele la revistele
literare, sigur că nu mi-am făcut iluzii că se va scrie,
ori că vreun critic literar important se va apleca
asupra lor. Faptul că sunt departe de viața literară din
țară, că nu am cum să particip efectiv la ea, m-a
convins, în timp, că sunt, dar nu contez pentru cei de
acasă, chiar dacă mă străduiesc să public. Tu întrebi
dacă „scriitorul din diaspora se află într-un fel de no
man’s land literar”, eu risc să spun că scriitorul din
diaspora, cu toate că scrie în limba română, este, și
realitatea o confirmă, un apatrid.
– Ca o continuare-completare la întrebarea
anterioară: crezi că literatura românilor răzleţiţi în
lume este tratată cum se cuvine sau subscrii la părerea
destul de larg răspândită că este neglijată, că nu se fac
eforturi de recuperare şi integrare în întregul culturii
naţionale?

– Din păcate trebuie să aduc în discuție exemplul
celui care a fost Miron Kiropol. Un poet care nu doar
a scris poezie, Miron Kiropol a trăit din și cu toată
ființa sa poezia. A iubit fără margini limba română,
cea mai frumoasă limbă dintre limbile lumii, cum
îmi//ne spunea deseori în convorbirile noastre
telefonice. A publicat fără încetare volume de poezie,
în limba română și în franceză. A publicat traduceri
din clasicii români, volume care, sper, vor fi cândva
apreciate de posteritate. Cu toate acestea, Miron
Kiropol nu a primit nici un fel de recunoaștere din
– O întrebare pe care mă simt obligat s-o pun celor partea statului român. Mă refer aici la Ordinul
care trăiesc în afara graniţelor politice: eşti mulţumit de Meritul Cultural care nu i s-a acordat, cu toate că l-ar
felul în care este difuzată şi receptată opera ta în ţară? fi meritat cu prisosință. Iar asta l-a rănit adânc pe
Sau scriitorul din diaspora se află într-un fel de no Miron.

– Dacă există aspecte importante pe care nu le
-am atins, pe care ai dori să le evidenţiezi, te rog să
le expui aici. Spaţiul îţi stă la dispoziţie.

– Îndrăznesc să închei cu un detaliu legat de
revistă, dacă tot mi-ai acordat libertatea să aduc eu
vorba despre ceva important. Precizez deja de pe
acum că, important a fost doar pentru cel care mia pus întrebarea, el, fiind de fapt, un plural ambigen:
Cât câștigi la afacerea asta?... După ce l-am confruntat cu finalul casetei revistei: Zeitschrift ist
kostenlos (adică Revista este gratuită), m-a privit
îndelung, după care a continuat un pic descumpănit: Păi asta înseamnă că ai un sponsor, ori chiar
mai mulți. L-am dezamăgit iarăși, arătându-i copertele interioare albe, fără reclame. Nu am sponsor și nici nu caut vreunul. Literatura, măcar pentru
mine, nu este o afacere.

– Îţi mulţumesc din inimă, dorindu-ţi să poţi
construi multă vreme aceste punţi.

DIMITRIE STELARU
ÎNGER VAGABOND
Noi, Dimitrie Stelaru, n-am cunoscut niciodată
Fericirea
Noi n-am avut alt soare decât Umilința.
Dar pană când, înger vagabond, până cand,
Trupul acesta gol și flămand?
Ne-am răsturnat oasele pe treptele bisericilor,
Prin păduri, la marginea orașelor.
Nimeni nu ne-a primit niciodată
Nimeni, nimeni..
Cu fiecare îndărătnicie murim
Și rana mâinilor caută pâinea aruncată.
Marii judecători ne-au închis
Stăruind în ceața legilor lor,
Pe frunțile noastre galbene au scris:
"Vagabonzi, hoți, nebuni. Lepădații noroadelor.
Casa lor e temnița. Puneți lacăte bune fiarelor."
Odată, poate, cu înfriguratele zori, vom sângera
Și spânzurătorile ne vor ridica la cer.
Dar, lasă, Dimitrie Stelaru, mai lasă!
Într-o zi vom avea și noi sărbătoare
Vom avea pâine, pâine,
Și un kilogram de izmă pe masă.

a avea încredere înseamnă mai ales
a nu mai privi înapoi, a nu te mai îndoi.
lumea digitală
prin dezrădăcinare și levitație fragilă
aduce comfort și superficialitate, însă
puțină împăcare
și nici o împlinire

ANDREI ZANCA
Renaștere
Nici ruga nu ajută

dacă nu vei îndrăzni mai întâi
să te întâmpini adânc, limpezindu-te
unde, mai cu toții recurg la reprimări
tocmai din teama de-a le asuma, cândva

totul, până la înlocuirea umană
spre care se năpustesc orbiți și interjanjabili
aproape cu toții, acum
când omul e anacronic, când nici copiii
nu vor mai avea nevoie de părinți, fiind
preluați de instituții
un comfort de furnici oarbe, amnezice
departe de omul împăcat și blând, mult prea

vom deveni cu toții foști, cei ce sunt
doar pe lume, precum și cei puțini
ce sunt cu lumea.

departe așadar, de actul conștientizării

Cine are urechi de auzit, nu se referă

unul murind, s-a mistuit în noi ca sămânță.

cu smerenie și încredere

Până și vremea întrebărilor inocente

la cei, ce încă mai cred în pământ
și-n sămânța așezată cu răbdare în el.

plină de retori

la cei învățați, ci mai ales la cei înzestrați

o societate, care nu mai are nevoie de
fiul omului, nici de inocență, unde

e pe cale de dispariție, într-o lume

Nu-s politicieni, cum nici dealurile
nici colinele, nici văile, nici arborii ori
apele, nu sunt.

care au nevoie de-o împărăție globală

acolo, unde te simți dintr-o dată

ce nu vor mai parcurge drumul umblat

împăcat, înseninat.
nu mințit ori agresat

experimentul sacru al străbaterii pătrunse.

în care se va vorbi în graiul orbilor

Mai întâi se creează pretutindeni haosul
panica, dezordinea. A poi, se adună și discută

pesemne, trebuie să parcurgem vieți
după vieți spre a fi abia adiați de ele

pe marginea lor, spre a le spori

după ce vom da cu toții seama

și a le face de nepătruns

și ce depărtări între noi, doamne

până se dezvelesc, ca de la sine ultimele resurse

ce mai depărtări

pe când acoliții continuă să facă autopsia apei
spre a-i descoperi prospețimea, memoria

vorbim de sentimente, iubire, blândețe, smerenie
compasiune, pace, empatie, însă nici una din ele
nu este cu totul curată, pură, limpezită

Pesemne, de aici teama de moarte a semințelor

ce se sting odată cu noi, cu natura
în omul care devine încet
o temniță
și-atunci, cum să mai ajute ruga
când se împotrivesc cu teamă
coborârii fără de menajamente-n abis?
ce depărtări între noi, ce mai depărtări
aici, unde sentimentul, iubirea, năpădesc
inflaționar totul prin superficializare
mai ales acum - iubirea genuină
ne-ar stinge
prin vibrația ei pe care o bănuim, însă

cum s-ar îmbrățișa două persoane
și numai una știe, simte adânc ceva
ce depărtări, ce mai depărtări
doamne, și totul - nesfârșit
de aproape

Grădinarii
înțelegi dragule, să n-ai unde te duce? (2)

(Marmeladov, Crimă și Pedeapsă)

„ A venit iarăși urgia peste noi“, spuneau mulți
parcă justificându-se, „vremurile-s peste noi“
ignorând că și ei au făcut parte febrilă
în mai mare ori mai mică măsura, din ele.
„Dă-te cu un pas înapoi și contemplă-ți viața
lumea, contemplă-te pe tine în fața lor Acum“

a mai spus unul, însă

pe care nici măcar nu ne-o putem închipui

din spatele oglinzii în care-ți vei privi cutele
părul albit în zori, cineva te privește mereu

ne-ar strivi

și e cine?

consolarea e otravă
mintea și inima, doar trepte
spre adânca reculegere
spre ființarea pură

Mă trezesc din somn în zori și mereu

am senzația că mă aflu în mijlocul unei
turme uriașe, supuse și mânate într-o continuă
transhumanță

din care răzbat șoaptele câte unuia, mierea unei
vorbe bune, unul din cei care în temnițele
staliniste de groază
erau vii și-n același timp morți, zarca

în vreme ce ei devin singura piramidă
singura fortăreață blindată, iar pe noi

uitată, ce ne ține treptat și-ncet pe toți
tot mai dependenți de piramidă, șoptind

mizeria, bolile, măsurile

cum am putut îngădui toate astea?

Din timpuri uitate, un mic grup a ajuns

răbdător și pe furiș, extrem de avut

otrăvind treptat totul, pământurile, apele
aerul, oamenii, mai tot ce e viu și sacru
întru profit și putere
căci, de există catastrofa, răul, bezna, atunci
ele-s în fiecare din noi, homeopatic disipate
în nepăsarea, lașitatea, setea de siguranță
slugărnicia și supușenia mai fiecăruia
iar, când ceva, cineva devine o instituție
apare iminent și minciuna și bezna
în necesitatea lor stringentă
indiferent ce nume, ce embleme poartă,
ce monopoluri instituie
Restricțiile, tirania nu sunt doar pentru

dacă nu pierim, ne vor supune reptat
prin care se aruncă
la gunoiul istoriei
tot ce e sacru
„Pământul, familia, școala, cultura, credința, tot
ce ne-a sprijinit să trecem peste toate, când
vremurile erau peste noi“

a mai spus el, cu capul sprijinit
în dreapta peste părul căzut
peste obraz
și cu stânga pe paharul gol, mâini
grele, aspre și crăpate de trudă
atât. numai atât.
înțelegi dragule, să n-ai unde te duce?

Noaptea Învierii

setea controlului, ci mai ales de frica
pierderii lui.

Și-ți voi da o apă, după care nu-ți va mai fi
sete niciodată, i-a spus femeii lângă fântână

Și acum vine unul din ei și le spune - așa
putred
de bogat cum este - referitor la starea
actuală a lumii:

pe vremea în care ele erau
socotite servantele familiei, însă

Nu, așa nu mai merge!

spuse de neuitat, doar către ea

ca un pastor mieros și benevolent
Astfel, ne-au implantat treptat vina, spre a stoarce
mai departe avuturi din bolile, pădurile, apele
noastre

tocmai, și mai ales de aceea, aceste
și nu către un patriarh lezat, azi
când toate compartimentele și castele sunt înțesate

de eunuci, pentru care omenia, demnitatea
și onoarea sunt anacronice, cum medievală
e și atitudinea lor față de cei aflați sub ei
pe care-i ignoră în încleștare lor de supraviețuire
încât bieții oameni, aproape că nu mai trăiesc.
se sting lent.
La fel însă, cei culți și gingași, care doar se încălzesc
luându-și ideile în fața focului - însă, nimeni în el

cum martiri închisorilor în zarcă
Și astfel, când îți e egal, dacă trăiești ori nu
când nu mai e în tine nici o urmă de teamă
asta se simte în jur

și iată-i că te urăsc de rușinea lașității
lor mântuite în descurcăreala jalnică și
proverbială

și tac, deși meleagurile gem, mahalalele
domină guvernele și parlamentele, pretutindeni
satanizate până la groaza păsărilor cerului
pe când ei suportă cu noblețe totul, se spune
dinspre piedestalele și terasele pe care stau
acum când absolut fiecare e împotriva fiecăruia
detestându-se reciproc
deși, aproape nici unul nu mișcă un deget
însă e gata mereu de harță, dispreț și ură
singurul

lor interes fiind de natură financiară
și ea, doar prin jecmăneală și spagă.
Reziști, retrași, retrograzi, retardați

pe aceste meleaguri, unde deseori

pe când, cei mulți și umili, homeopatic infectați

doar femeile și-au înălțat inima, blândețea
și dârzenia, atât în povestiri

și ei, treptat de ea, au trecut, și trec și acum, cum pot

cât și în decursul vremurilor atât de bântuite

prin satanismul inchizițiilor, comunism
stalinism, haos și neosatanism
încât, mai toți cei învățați, mai toate castele
mai toți cei Aleși, ca și aleșii de pretutindeni
din toate contextele și compartimentele
pretind, de la europenizare încoace
dintr-o dată o conduită elegantă
delicată și decentă
femeilor, spre a-și ascunde propria lașitate
și slugărnicie

în care erau miezul, sâmburele de viață
al famililor și meleagurilor.
Majoritatea celor învățați, celor ce-și zic

în retragere fiind ei - culți, lasă

cu noblețe popoarele și neamurile să se prechimbe
lent în populații
și tocmai ei, laolaltă cu inculții funcționali
din posturile înalte, le cer tuturor
și culmea, mai ales femeilor acum.
- deodată în-nobilați și civilizați teritorial -

le cer așadar, europenește

a păcii lăuntrice

delicatețe și sustragere gentilă

chiar, dacă între persoanele aducerii-aminte
și cele prezente, e o diferență de decantare, însă

deși tot în băncile și jilțurile lor au rămas
și nu și-au ridicat nici măcar glasul în vocalizări

nu se decantează în tăcere până și cel
mai bun vin, nu se resimte în această

cum se spune acum cu jale / se supun docili

retragere, întru o revenire limpezită

și obedienți, însă când văd o femeie
care denotă decisă și exasperată
stări de groază

mereu o prezență?
Cei, care s-au dezis de lumină, de sacralitate

și mai ales, cu un curaj și o dăruire
pe care ei nu le dețin

față de întâlnirea de groază cu sine însuși

o înfierează deîndată cu un dispreț furios
care se înfiripă din concupiscență și rușine
deși, unde e rușine -

e și teamă

ferindu-se ei, ca dracul de tămâie
de aceste femei, ca și de adevăr.
eu sunt aici acum.
aproape de noaptea sfântă a Învierii
am aprins o lumânare
și-aud cu limpezime vorbele: Doamne,
sunt mulți lângă fântână, nimeni în ea.
Prezențe

să fi singur e pentru mulți de neîndurat
să fii singur, să fii în stare
să te contempli în oglinda adâncului tău
întru limpezire
fără de-a simți imediat imboldul de a fugi
de tine însuți, din fața instaurării lente

sunt însă extrem de singuri și mereu puși pe fugă

și câte ziduri între noi

după cum cele mai înapoiate, mai primitive
neamuri sunt în ochii globali ai lumii de azi
cele care mai îndrăgesc pământul
și care se mai roagă printre ramuri
însă puțini și-au dat seama că mai efectiv
decât un act terorist e lenta și furișa

infiltrare

răutatatea și fărădelegile fățișe prin
care se strecoară încet bezna
efectiv, cum felul în care se insinuează
pe nesimțite viermele în măr?

Să te întorci după ani în pădurile copilăriei

și fiecare pas să te doară, te parcă ai călca
pe răni deschise, de parcă în urma ta
și-ar întinde palmele după tine toți
cei cunoscuți și duși, torturați
cu nopțile, cu zilele, încât
am luat-o printre liniștea lezpezilor
unde zăceau ai mei și-am intrat în

regatul de altădată al pădurii, acum flancat
de plăci pe care scria, proprietate privată
intrarea interzisă, pe care căprioarele
cerbii și păsările

trăim în fragmentul social ales, niciodată
în întreg, și de aici numeroasele neînțelegeri

le ignorau precum vulpile sfioase, și unde m-au
lăsat genunchii printre ferigi, printre mesteceni

cu ce ne identificăm, într-acolo se îndreaptă
puterea tămăduirii

sub ramurile abia legânându-se peste toate aceste
interdicții care-mi însoțeau
murmurul printre ramuri

aidoma vorbelor și cuvintelor din toate cărțile
doar o spulberare, un susur printre ierburile
și frunzelor pădurilor

în somnolență și limitări

însă dorințele sunt punți prelungite, fie în urma
fie în fața noastră, de-o minte care nu poate
există fără de timp
încât înaintea morții rămâne mereu un rest
neîmplinit, care ne va determina
reîntoarcerea
unde până și mintea se oprește
ca și timpul, în momentele de pericol
ori în clipa morții
ca și în cazul unei nenorociri, ori ai unui accident
când timpul încetinește până la exasperare
însă murmurăm mereu, „ nu
nu încă, acum”, nu-i așa, spre a potoli
ceva ce-și clamează întotdeauna reluarea.

Nouă ne-a fost dăruită libertatea
și n-am făcut altceva, decât s-o limităm
între noi, pe cea a celui care ne-a făcut acest dar.

Câte unul merge printre cele ale lumii
și rămâne pentru ele un străin, altul
merge și el, iar arborii, ierburile, păsările
tresar și-l recunosc
prin suferință ne trezim și ajungem la conștientizarea
actelor și gândurilor noastre, altminteri perpetuăm

În orice clipă

în orice clipă, totul
e posibil, însă mulți
nu mai așteaptă ceva,
pe cineva anume.
așteaptă un ordin.

iar, dacă le spui că lumina
te poate într-adevăr lua de mână
arătându-ți în același timp
cu blândețe, ce și unde ai greșit
doar rânjesc
așezați pe digurile certitudinii
și nu-i poți nici măcar condamna, mai ales
dacă ești un vagabond al duhului, acum
când departe de meleagul natal, se moare
lent în limba română

MIRELA ROZNOVEANU
Cronicile Macedoniei, un Pământ Rănit:
CORNELIA GOLNA, TAINTED HEROES,
Go-Bos Press, 2017
Tainted Heroes a fost tradusă în română cu titlul
de Eroi Pătați în tălmăcirea lui Mircea Bucurescu

(Eikon, 2019). Maria Bara a tradus cartea recent în
limba armână cu titlul Iroi lâspusits (Go-Bos Press,
2020). De precizat că, dacă vlahii sunt numiți ca atare
de populația din teritoriile în care ei trăiesc în
Balkani, ei se numesc între ei armâni. Autoarea alege
însă să îi numească pe tot parcursul cărții numai
vlahi. Ceea ce voi face și eu conform textului.
Eroi Pătați/Tainted Heroes, pe care am citit-o în
engleză, ne aduce de la primele pagini în așezarea
vlahă Moushata (mușat/mușata înseamnă frumos
/frumoasă în limba vlahă) invadată de bandele de
comitagii bulgari. Satul imaginat de Golna este situat
în provincia otomană Macedonia de la foarte începutul secolului al XX-lea. De la Moushata se poate
vedea Muntele Olimp, deci așezarea se află în
vecinătatea Tesaliei. Localnicii sunt descendenții celor
care au scăpat cu viață după distrugerea capitalei
vlahe din Balkani, Moscopole, de către albanezii
islamizați și trupele otomane imperiale în 1788. Descrierea evenimentelor epice din roman dezvăluie
inițial cu o încetineală de melc, apoi de la un punct în
ritm ceva mai alert, numeroase conspirații, asociații

secrete, diviziuni în comunitatea vlahă, toate datorate
consecințelor conflictelor interne și internaționale ale
Imperiului Otoman muribund.
Prăpastia dintre vlahi și bulgari; dintre vlahi progreci și vlahi pro-români; dintre greci și vlahi proromâni; dintre bulgari și greci etc devine treptat
ireconciliabilă. Crime, masacre, mașinații cu rezultate
sângeroase devastează Macedonia. Pentru a opri
bandele înarmate de comitagii bulgari, Grecia trimite
andarții, luptători de gherilă, pentru a proteja vlahii
ca și alte minorități ale Macedoniei aflate sub atacul
bandiților bulgari care intimidează pe toți cei cu
simpatii pro-grecești și încearcă să forțeze schimbarea
limbii în școli și biserici de la greacă la bulgară (în
mod ironic, în acele părți ale teritoriului care au mers
la Bulgaria și Serbia după partiția Macedoniei din
1913, limba bulgară / slavă a înlocuit limba greacă).
Vlahii din Macedonia care și-au trimis copiii la
școlile românești în principal din motive economice
(gratuite și fără taxe) sau doar orbiți de propaganda
românească a frăției dintre români și vlahi, devin
ținta atât a andarților, cât și a comitagiilor. Andarții îi
omoara pe bulgari și vlahii pro-români. Bulgarii îi
ucid pe toți. Conducătorii otomani, ca întotdeauna
indiferenți la luptele dintre creștini, îi protejează pe
cei din aceeași etnie, turcii din Macedonia.
Pentru a pune povestea sângeroasă de față în
context, trebuie înțeles că Macedonia a avut o istorie
lungă și violentă. Sub ocupația otomană, făcea parte
din provincia Rumelia Eyalet împreună cu Bosnia,
Herțegovina, Serbia, Bulgaria, Grecia și Albania. Capitala
Rumeliei era în Monastir (Bitola). În teritoriu locuiau
în principal vlahii (Macedonia este leagănul acestei
populații), precum și albanezi, greci, bulgari, sârbi și
rroma (țigani).
Mi-am dat seama în timpul lecturii ca ar fi posibile mai multe variante de interpretare și comentare a
cărții: una sentimentală, deplângând greutățile vlahilor
din provincia Imperiului Otoman numită Macedonia
de la începutul secolului al XX-lea; o a doua -- o
evaluare critică din punct de vedere estetic a acestei
cărți care se recomandă drept roman; o alta -- ca pe
un document criminalistic de proporții, un gen de
thriller, pregătit de o acuzare virtuală într-un eventual
proces al istoriei.
Am considerat atitudinea sentimentală proprie ci-

titorilor vlahi legați de evenimentele amintite în
această carte.
Din punctul de vedere al interpretării critice, ar fi
trebuit să aleg între a vedea Eroi Pătați /Tainted
Heroes ca un documentar istoric dramatizat, rupt de
monologuri retorice și absorbit în descrieri interminabile de la un moment dat fără nicio relevanță pentru un roman; ca pe un jurnal sau amintiri de familie
dramatizate; ca pe o arhivă a unei memorii colective
străvechi cu tot ceea ce înseamna ea, de la mituri,
povești fabuloase etc până la obiceiuri ancestrale toate
presărate cu discursuri și dialoguri extinse pentru a
da un oarecare aer de dinamism narativ, dar sufocate
de la un punct de imagerie. Mi-am dat seama că este
probabil vorba de toate cele de mai sus.
Minuția reconstituirii evenimentelor, scenelor
celor mai neimportante, bătăliilor, aranjamentul caselor, îmbrăcăminții, meselor de familie, crimelor,
masacrelor, incendierilor etc. dezechilibrează epicul
sau, dacă vrem, narațiunea romanescă. Autoarea este
fascinată de detaliu și se exercită cu voluptate și încetineală asupra lui. Nu există în fond conflicte puternice, intrigă etc. la nivel de personaje, ci la nivel politic: Macedonia, provincia Imperiului Otoman, încearcă să supraviețuiască, atacată de state din interiorul
imperiului, cum ar fi Bulgaria, Grecia, Serbia. Este
important să amintesc aici că, propulsat de dorința de
a obține o halcă de teritoriu în războaiele iminente de
la orizont, un alt agent (în afară de bulgari, greci, albanezi, turci, sârbi) pășește pe scena balcanică la începutul secolului al XX-lea. Este vorba de mașinațiile
politice ale României, care au avut ca rezultat ulterior înființarea de școli românești în așezările vlahe
din Macedonia, cu urmări practic devastatoare. În loc
ca copii vlahi/armâni să învețe în limba lor maternă,
ei au fost instruiți în învățarea unei limbi străine,
cumva înrudită cu limba lor maternă. Și cu aceasta
invitați să își abandoneze propria limbă străveche.
Concomitent, după aproape 500 de ani de ocupație otomană, la 2 august 1903 a avut loc în Macedonia otomană Răscoala Ilinden. Timp de câteva zile,
Macedonia a fost declarată republică, zdrobită la
numai câteva zile de otomani. Tainted Heroes începe
aproximativ odată cu aceste două evenimente și
expune consecințele lor teribile. Primele 100 de pagini
(care puteau lipsi într-un roman adevărat) detaliază

obiceiuri vechi, incidente care vor reverbera mult mai
târziu, și se concentreză în genere pe rutina de familie
vlahă. Personajele nu se dezvoltă în fapt și interacționează vag; vorbesc, dar ele nu au voci personale; afișează sau expun în plan narativ vocea naratorului
care ne spune orice vrea el, dar nu ne arată prea mult
explicit prin narațiune, prin acțiune propriu-zisă.
Autorul de regulă comunică cititorului cine ce este un
personaj și cititorul trebuie să creadă naratorul pe
cuvânt. Dar dacă am vrea cu orice preț să considerăm
cele 410 pagini drept un roman, atunci personajele
principale ar fi chiar țara Macedonia, și apoi națiunea
Vlahă, întruchipată în maiestuosul și artificialul
Agathon Galan, o sumă de virtuți. Zecile de caractere
sunt în mare parte nume pe hârtie, greu să ne
raportăm la ele sau să ni le amintim în timpul lecturii.
Unele personaje apar de nicăieri și dispar total după
câteva pagini. Ei seamănă cu martori într-un proces.
Tainted Heroes este, după mine, un document
redutabil, pregătit parcă de un expert în criminalistică
și medicină legală, pentru un posibil proces – a class
lawsuit - într-o curte internațională de justiție a istoriei. Părțile în acest proces sunt VLAHII, FAMILIA
GOLNA, MACEDONIA ca părți reclamante VS IMPERIUL OTOMAN, GRECIA, ROMÂNIA, BULGARIA, ALBANIA, SERBIA pârâți. Este important să
amintesc că, conform International Law of State Responsibility, toate tratatele, datoriile, crimele etc. Imperiului Otoman au fost preluate automat de statul
Turciei. Genocidul armean, de pildă, întamplat sub
Imperiul Otoman în 1915 constituie și azi una din
acuzațiile internaționale la adresa Turciei.
Părțile din procesul posibil amintit mai sus, s-ar
putea vedea în instanță datorită faptelor criminale
dovedite, adunate, copleșitor de multe, puse pe masă
meticulos de Cornelia Golna. Documentele din acest
dosar parcă pregătit de și pentru un procuror respiră
speranța dreptății pentru cei care au suferit persecuții
deliberate și sistematice din cauza etniei lor, a naționalității, religiei. Așa cum face un procuror real, autoarea colectează și dezvăluie atât probe incriminatoare, cât și exonerante.
Sunt convocați un număr enorm de martori,
sunt adunate imens de multe fapte, depoziții, memorii, documente din arhive, corespondența personală a
celor implicați în evenimentele sângeroase descrise.

Tainted Heroes investighează un deceniu, an de an, cetățeni ai țării România în limba turcă otomană

aproximativ între sfârșitul secolului al XIX-lea și anul
1908 fără să lase nimic deoparte, fie că este relevant
sau irelevant. În căutarea și relevarea dreptății, sunt
expuse infracțiuni niciodată pedepsite, unele încă în
curs (națiunea Vlahă/ Armână nu este recunoscută ca
atare nici azi și limba ei este pe cale de dispariție în
Macedonia de Nord, Albania, România, Serbia,
Croația, Grecia).
Fiecare capitol dezvăluie lupta acerbă pentru
sufletul neamului vlah. Limba școlii și limba din biserică devin garanția loialității pentru o facțiune sau
alta. Dacă Grecia a vrut greaca, iar Bulgaria a vrut
bulgara și România a vrut româna în școlile și
bisericile din Macedonia, vlahii / armâni și-au dorit
propria lor limbă. Dar ei nu au avut niciodată această
șansă.
Cu fiecare nou capitol, pe măsură ce înaintăm în
narațiune, crimele individuale devin crime în masă.
Vlahii pro-români sunt arși. Vlahii, deși aliați cu grecii, sunt uciși de andarții greci confuzi sau dezinformați. În timp ce bulgarii muncesc din răsputeri să
pună stăpânire pe Macedonia, Grecia încearcă să
prevină acest lucru. Execuțiile puse la cale de bulgarul
Chakalaroff și banda lui; masacrarea nuntașilor de la
nunta din satul Zelenich și masacrul de la Zagorichani (toți bulgari) de către andarții greci; masacrul
din valea Srebeno a andarților de către turci sunt
câteva exemple descrise în detaliu.
O nouă furtună izbucnește când decretul sultanului Abdulhamid al II-lea recunoaște vlahii ca națiune separată în Imperiul Otoman la 22 mai 1905.
Decretul (Irade) a declarat printre altele că „Ullah
millet” (națiunea Vlachă) poate avea biserici și școli
în limba proprie. Recunoașterea oficială a vlahilor ca
națiune distinctă (Ullah millet/Vlach nation) în
Imperiul Otoman a fost primită cu antipatie și resentiment. Grecii, bulgarii, sârbii au considerat-o un
complot orchestrat de Regatul României (care a sponsorizat acest decret împreună cu Germania; fiecare
etnie din Macedonia avea o țară care o sponsoriza în
relațiile cu administrația imperială) pentru a prelua
Macedonia. Nimeni nu a vrut de fapt să accepte (chiar
și astăzi!) că Irade i-a recunoscut pe vlahi/armâni ca
națiune de sine stătătoare și nu pe vlahi/armâni drept
români. Cuvintele Roman/Rumen/Romanyalı însemnând

diplomatică a timpului nu apar în textul Decretului
/Irade. Sultanul Abdulhamid al II-lea s-a adresat supușilor săi vlahi (ullah millet /națiunea vlahă), cărora
le-a acordat drepturi culturale și politice. Dar aceste
drepturi s-au pierdut în curând. La sfârșitul războaielor balcanice, are loc dezmembrarea Macedoniei
prin Pacea de la București din 10 august 1913. Atunci
au fost împărțite pământurile Macedoniei și populația
ei în patru state vecine: Grecia, Albania, Serbia și
Bulgaria. De la această dată, vlahii /armânii - neinvitați la masa tratativelor - au intrat într-un proces
inexorabil de deznaționalizare și asimilare de către
populațiile în mijlocul cărora au ajuns să trăiască.
Cornelia Golna oferă o vedere clară a Macedoniei de
dinaintea războaielor balcanice prin câteva familii
vlahe (de fapt un clan) aparținând ramurii educate și
respectate din Gramoste / Pind. Cartea deschide
deasemenea o fereastră către ramura transhumantă a
Fârsiroților.
Volumul de față descrie magistral nunțile măcelărite, caravanele șterse de pe fața pămîntului de
bandiții mercenari, armatele de andarți și comitagii
care se ucid reciproc sau sunt ucise de turci. La sfârșit,
reiese clar că dreptatea nu există și nu este posibilă.
Intrigile urmate de crime umplu pagină după pagină.
Trădat și ucis în Statista, Pavlos Melas, grecul soldat
considerat un erou pentru bătălia sa pentru Macedonia, moare fără să fie în stare să impună reguli de
război elementare propriilor lui andarți. Agathon
Galan, inflexibil și moral, un pandant al lui Pavlos
Melas, este omorât de unul dintre oamenii lui din
cauza orgoliilor mărunte, bârfelor și a intrigilor. Distrugerea de această magnitudine nu lăsă nimic neatins. La sfârșit, cei care vor să supraviețuiască fug în
țările dinafara sferei de influență a imperiului
Otoman.
Ca tehnică de narație, autoarea ia de obicei un
document vechi sau un articol de ziar sau o scrisoare
sau o poveste de familie și o situează minuțios în timp
și spațiu prin reconstituire, după care sparge acel document în monologuri, dialoguri retorice, și o multitudine de detalii descriptive. Dialogurile sunt în mare
parte tirade ale celor implicați într-o presupusă conversație, fiecare dornic să explice ce știe și ce crede. În
ciuda descrierilor nesfârșite, a transcrierii de conver-

sații neimportante, fără personaje reale în curs de
dezvoltare (există probabil mai mult de 100), toate
afișând același discurs interior - acest documentar
dramatizat în limba engleză are o enormă valoare
etno-istorică și juridică. Ceea ce devine important pe
parcurs este fără echivoc documentarea masivă și
credibilă. Dacă aș fi întrebată care sunt paginile
memorabile ale acestei cărți, aș putea enumera nunta
bulgară masacrată; măcelărirea andarților de către
turci și frumusețea de neegalat a țării Macedonia,
munții și văile ei amintind de un fel de Paradis
pământesc. Ca și moartea lui Agathon Galan. Narată
între paginile 342-408, acest episod ar putea fi privit
ca o nuvelă independentă.
Agathon este șeful facțiunii vlahe pro-grecești din
Moushata. Pavlos Melas îl desemnase personal pentru
această funcție. În mijlocul bârfelor haotice care vin
din toate părțile, ca într-un veritabil război al
dezinformării, o bătrână bulgăroaică dintr-un sat din
apropiere de Moushata vine la Agathon pentru a cere
ajutor: nepotul ei, un cunoscut comitagiu care
săvârșise numerose fărădelegi în regiune fusese prins
și inchis într-o temniță foarte îndepărtată. Bunica
comitagiului, dintr-o familie de bulgari care avusese
un trecut prietenos cu familia Galan, cere ca nepotul
ei să fie transferat într-o închisoare din apropiere ca să
îl poată vizita. La cererea bătrânei, Agathon se
întâlnește cu comitagiul în închisoare și după aceea
încearcă să-l transfere la o închisoare din apropierea
satului bunicii lui.
Părintele stareț Panteleimon, un fel de Iago,
membru în comitetul vlahilor pro-greci condus de
Agathon, este convins că Agathon a trădat cauza și
este acum alături de comitagii bulgari. Fostul profesor
de limbă greacă din Moushata, Leandro Pantazi,
expulzat la recomandarea lui Agathon din școală pentru că devenise bețiv, se alătură părintelui Panteleimon în complotul împotriva lui Agathon. Are loc o
tentativă eșuată de a-l otrăvi pe Agathon. Înțelegând
ce se întâmplă, Agathon cere consulului grec din
Monastir (Bitola) o audiere la care sunt chemați și
starețul Panteleimon și Leandros Pantazi. Chiar dacă
Agathon este declarat nevinovat, el este împușcat în
stradă imediat ce iese din consulat.
Consider Tainted Heroes, mai presus de toate, o
descriere remarcabilă în limba engleză a vechilor

obiceiuri, mod de viață, mentalitate, ale străvechii
populații vlahe/armâne. Vlahii de azi, urmașii
populației străvechi care locuia la Sud de Dunăre
înaintea venirii popoarelor migratoare slave, nu se
găsesc însă consemnați ca atare pe nici o hartă a
Europei contemporane. Prin această carte, pare că
națiunea Vlahă, aflată în pragul dispariției, cere cu
ultima suflare să fie recunoscută ca o națiune cu
drepturi incontestabile și legitime în rândul altor
națiuni din Balcani.

‘To me, this is a kind ofcompanion book to Zorba.’
– Maria Todorova, Professor of History at the
University of Illinois, author of Imagining the
Balkans

‘One ofthe mostinterestingandbestbooks Ihave read.’
– Thede Kahl, Professor at the Faculty of Slavic
and Caucasian Studies, University of Jena,
Germany

MIRCEA PETEAN
BALADE
ZÂMBIȚI, VĂ ROG!
***
hai zâmbește-i
stupidității senine indiferenței
dintr-odată suave
hârcii și bucuroasei întâlniri
interesa(n)tului din care gesturi ies
ca viespile dintr-un viespar
ei! – zâmbește zâmbește oricui
ființă păgână ce ești
dezvelește-ți dințișorii
(ai tăi de lapte dințișori)
boiește-ți fața fă șa din obrăjori
‘pucatule clătește-ți gingiile
(rupeți-aș falca)
scoate limba numai
nu-ți încreți fruntea nu-ți tăia
rădăcina nasului
haide zâmbește te faci că nu știi
zâmbetul care înțelege secret fără cuvinte
sceptic cretin supt
zâmbetul scut scaun gard dărăpănat
zâmbetul oricui
zâmbetul care țipă,
zâmbetul oblic strâmb pătrat
zâmbetul adumbrit sentință sentință amânată
surâsul peste moarte ș.a.m.d.

așa așa haide haide
(i se sug obrajii
ochii-i dispar în fundul orbitelor
gura clămpăne trist a nesfârșită implorare
riscăm un râs sarcastic sufocant)
nu vrei? cerc închis
oglindă cerată
chip nedesfundat
preț de-o miime
cât ai freca un chibrit o scăpărare
cât ai pocni din degete o dată o nimica toată
nu fi prost
oamenii au zâmbit dintotdeauna
de ce nu te naști în zâmbet?
în zâmbet dispari
ce înlocuiește un zâmbet dispărut?
un zâmbet întors e fața de mut
ce este aceea un zâmbet?
impudică floare pe creier
însoțitorul unuia dat dispărut
fosfor la capătul tijei scormonitoare
zâmbește te rog
zâmbiți vă rog
souriez s’il vous plaît
smile please
***
era o sală plină de popor
eram un simplu spectator
dispărusem în cea de lemn bancă
m-am trezit la rampă
filma televiziunea
„ssst purtați-vă ca lumea”
am primit îndemnul
am pornit poemul
pe unu-l mănâncă un păducel
miros decent de pătrunjel
altul spre vecin se repede
urlă și-l mușcă de ureche
în câteva locuri plouă
miros de lenjerie nouă
în spate indiferența
își face pasiența
rânjete vome horcăituri

icneli scuipați bufnituri
„ce vrea aceasta
să vină Alcesta”
vine abureală acră de subsuori
bărbații și femeile-s în dârdori
s-au trezit copiii de țâță
câțiva flocăie înnebunesc o mâță
„nu pricep nimica
dați-o pe Virginica”
iar eu citeam întruna
când a căzut cortina
eram din nou în cea de lemn bancă
rău mușcat de falcă
îmi pipăiam obrazul vânăt
cu gheare lungi – ooo hăt! –
cerșeam cu glas șoptit
îndurător pripit
„nu rupeți textele vă implor
înapoiați-mi-le domnilor”
o! era o sală plină de popor
eram un simplu cerșetor

BALADA FLORII CARNIVORE
uneori
marginea
ia chipul unei flori
negre ca funinginea
un deal
pe care niciodată n-am urcat
se sprijină-ntr-o floare de podbal
ca un chip surpat
cândva
vrut-aș fi vrut să mă-ngrop
otova
în caliciul șerpescului snop
deunăzi
visat-am o floare –
un lac și-o pădure de brazi
carbonizați în loc de sepale

lină lumină –
tare-aș fi vrut să mă devore
ca pe-o albină
fălcile florii carnivore

TANTE MARIE
cânta-voi aci tociții tăi ani
pantalonii de doc tante Marie
cartofii cu salam și ochii
tăi nesfârșit de blânzi albaștri
lăsați-mă s-o cânt pe tante Marie
pe soțul ei care-o iubea de-i
închina poeme de amor
nesfârșite ca iubirea lor
și visul lui superb
de-a crește orătănii tante Marie
și râsul tău voievodal – „Ehei
te-or ciuguli ca pe-un grăunte”
mersul tău de rață tante Marie
bășicile din palme rozalii dar doldora de amintiri
junghiul tusea bătăturile
și anii pierduți ca amanții
pe care nu i-ai avut nu-i așa
tante Marie aceasta-mi fu ruga
– să intre în scenă copiii!

PIPE
cică în Maramureș un transilvan
din pipe și-a durat o casă
cea mai uzată ghiciți
este pipa pusă-n loc de horn
din primăvară până-n iarnă
din zori până-n seară
pe vreme rea ori bună
el pufăia ca un haiduc negreșit
învăluindu-se în neguri de mit –
trasa cu ochii minții sinuoase frontiere

unor teritorii
de dincoace ori
de dincolo de munte

dar și pe demonica Angelică,
pe extraordinarul Trăienuț,
pe Mr. Gil dar și pe Todoruț

și visa aventuri cinegetice
sihăstrii lacustre călătorii –
marginea streașină la ochii depărtării

cel Nou ca scos de la naftalină.
Merita s-asculți un asemenea cor!
Sub bagheta Marelui Dirijor
a cântat până s-a făcut lună plină

noaptea pe lună plină
o droaie de drăcușori albaștri sugeau fumul
ce-avea se pare gust și iz de cuvinte arse
de treceți prin Maramureș deci nu uitați
vizitați casa acelui transilvan
mare meșter mai ales în reducerea
evenimentului la neant
și inventarea din nimic
du mistère métaphisique

PORUMBELUL DINTRE LINII
Domnului Mircea Tomuș

Împachetat măiestru în sicriu
Poetul e mult mai distins ca viu.
În molcom ritm și sunet de fanfară
fu transportat în glorie la gară
și aburcat degrabă în primul tren,
la coada lui, în vagonul poștal,
de mult nu s-a pomenit atât antren,
vă rog să mă credeți – a fost colosal.
Peronul e plin de personalități
ca macii într-un lan de nulități
răsărite și care țin morțiș
s-arunce în aer un grohotiș
de cuvinte-n cinstea marelui defunct.
Nimeni nu e dispus să pună punct
acestei fenomenale risipe:
i-am ascultat pe Nea Nae dar și pe
lelea Floare, pe musiu Jenică

și-ar fi cântat până spre dimineață
dacă n-ar fi apărut pe peron,
mirosind a iod și-a izmă creață,
un porumbel invalid – Attention! –
a tunat o voce de stentor.
Toți au încremenit numai ‘mnealui
a pășit ca ditai un inspector.
Încremenind în dreptul sicriului,
se pregătește să dea onorul
lovind în ciment cu piciorul
bont și strângându-și aripile
pe lângă trup să moară ciorile
de ciudă, apoi alți și alți parlagii
au ținut cu tot dinadinsul
să rostească noi fierbinți elogii
și ultime sleite omagii.
„Tăceți din gură, duce-v-ați pe copcă,
poftesc o bere și-o sticlă de vodcă!” –
strigă Poetul ridicat în șezut,
cel ce cu greu poate fi priceput.
Până să se dumirească, Poema
se învrednici cu anatema,
căci el muri de-adevăratelea – de oftică –
scrie biograful în cronica sa apocrifă.

*din volumul BALADE, editura LIMES, Cluj, 2021

RADU CIOBANU
Labirintul lumii1
Există cărţi care cresc pagină cu pagină din acele
sedimente de cultură aşternute adânc pentru ca din
ele să se configureze, treptat, de-a lungul secolelor,
spiritul şi civilizaţia unui loc. Ele, cărţile acestea,
devin astfel, implicit, documente-martor ale unui
îndelungat proces de afirmare identitară a acelui
topos, chiar dacă mesajul lor explicit e cu totul altul,
chiar dacă ele vorbesc despre configurarea unei
identităţi individuale şi nu a unui areal marcat de
unicitate. Căci, urmărind în asemenea cazuri itinerariul unei deveniri personale, se percepe limpede
pulsul acelor valori sedimentate în timp, care au
determinat unicitatea personalităţii din prezentul
naraţiunii: odată cu profilul individului se conturează
şi identitatea lumii din care devenirea sa şi-a tras sevele. Tipice pentru această familie de opere sunt astfel
două dintre cărţile de senectute ale Margueritei
Yourcenar, Amintiri pioase şi Arhive ale Nordului,
editate la Gallimard în 1974 şi, respectiv, 19772. Odată cu rădăcinile şi devenirea autoarei, ele revelează
implicit şi insidios şi profilul identitar al unei anumite
părţi de Europă a Occidentului, rămasă pentru ea
acea „matrice stilistică” ce stă la originile oricărui
destin artistic. Asemenea opere nici nu pot fi create
în toată complexitatea şi adâncimea lor altfel decât
după „o anumită vârstă”, atunci când sentimentul
trecerii devine acut, iar trecutul, cu tot cu nostalgia
valorilor sale în paragină, îşi dobândeşte adevărata
importanţă.

De obicei, nevoia revenirii asupra unor cărţi
importante o resimt după un oarecare timp, mai
curând îndelungat. De data aceasta, după lectura
celor aproape 600 de pagini, cât însumează cele două
titluri ale Margueritei Yourcenar, care îşi păstrează o
neobişnuită densitate şi tensiune a ideilor, revenirea,
iar şi iar, asupra unor secvenţe sau întregi capitole, mi
s-a impus imediat după încheierea lecturii dintâi.
Altfel spus, o operă de care te desparţi greu, presupunând că reuşeşti să te desparţi vreodată cu adevărat
de ea. Impresia e copleşitoare şi uşor deconcertantă,
iar abundenţa „materiei” sugerează într-adevăr iluzia
de labirint al lumii, titlu integrator pe care Gallimard
l-a conferit celor două volume în 1977. E nevoie nu
numai să ajungi la ultima pagină, ci, poate, chiar să ai
o oarecare perspectivă asupra lecturii pentru a constata că, în fond, lucrurile sunt foarte limpezi, cele
două cărţi fiind logic şi armonios structurate, conform unei intenţionalităţi auctoriale precise care se
devoalează treptat. E vorba, deci, de o scriere autobiografică de anvergură, în asamblul căreia Amintiri
pioase şi Arhive ale Nordului reprezintă abia etapa
pre-biografică, aceea a explorării ascendenţelor, maternă, în prima, paternă în cealaltă, urcând în timp
până unde se poate ajunge, ceea ce mă duce cu gândul la vechile istorii care ambiţionau să purceadă „de
la zidirea lumii“.
Marguerite Yourcenar face parte dintre cei ce
obişnuiesc să gândească şi să ducă lucrurile până la
capăt. Să ne amintim de sfârşitul lui Zenon, de
propoziţia cu care se încheie Piatra filozofală
(L’Oeuvre au noir): „Mai adânc de atât nu se poate
pătrunde în sfârşitul lui Zenon.“ Şi, în această ordine
de idei, nu poate fi decât profund semnificativă
deviza „Als ik kan“ (Pe cât pot), pe care scriitorea o
împrumută de la Van Eyck. Cât poate de adânc
pătrunde ea şi aici în propria-i ascenedenţă: „Din
partea tatii [...] patru străbunici în 1850; şaisprezece
strămoşi pe la Anul II, cinci sute doisprezece în
tinereţea lui Ludovic al XIV-lea, patru mii nouăzci şi
şase sub Francisc I, cam un milion la moartea
Sfântului Ludovic. Cifre ce trebuie micşorate, ţinând
seama de încrucişarea sângelui, acelaşi strămoş
găsindu-se adesea la intersecţia mai multor familii, ca
unul şi acelaşi nod la încrucişarea mai multor fire. Şi
totuşi, suntem cu adevărat moştenitorii unei întregi

provincii, ai întregii lumi. Unghiul în al cărui vârf ne
aflăm se cască în urma noastră la infinit.“ Orgoliu de
descendentă a „marilor familii“, orgoliu genealogic?
Nimic mai străin de această scriitoare care se grăbeşte să adauge: „Astfel privită, genealogia, ştiinţa
aceasta atât de des pusă în slujba vanităţii omeneşti,
ne îndeamnă întâi de toate la semerenie, dându-ne
sentimentul puţinătăţii ce însemnăm faţă de mulţimile cele mari, apoi ne dă ameţeală.“ Evident, dacă
Marguerite Yourcenar are vreun orgoliu, acela este
orgoliul înţelepciunii. Retrasă în mica şi puţin populată Insulă a Munţiilor Pustii de pe coasta de est a
Statelor Unite, îşi ducea viaţa după preceptele simplităţii naturiste, nutrind convingerea profundă şi definitvă că nu suntem decât parte inseparabilă a naturii
şi că toate ambiţiile noastre de emancipare au dus la
devastarea planetei, implicit la deprecierea speciei
umane. Însuşi modul ei de existenţă – ca să nu mai
vorbim de operă – îi dă dreptul la acest orgoliu al
înţelepciunii pe care gloria din ce în ce mai eclatantă
n-a reuşit să-l pervertească în vanitate. Dimpotrivă,
discursul de recepţie la Academia Franceză, dedicat
ilustrului ei predecesor Roger Caillois, rămâne un
memorabil exemplu de bun simţ şi de sagesse.
Nu altfel decât ca o carte de înţelepciune se
conturează şi Labirintul lumii, în care o istorie de
familie îşi transcende limitele, încărcându-se de
semnificaţii şi convertindu-se în cele din urmă într-o
vastă meditaţie asupra condiţiei şi devenirii umane.
Totul conduce înspre acest unghi de interpetare, începând chiar cu sursa şi substanţa motoului din
Kuan Zen, aşezat în fruntea Amintirilor pioase: „Cum
arăta chipul tău înainte ca tatăl şi mama ta să se fi
întâlnit?“ Alegerea unei astfel de întrebări ca punct de
plecare în marea ei aventură exploratorie trădează
fascinaţia exercitată asupră-i de lumea pe care o
purta într-însa. Ea se apropie şi se decide să pătrundă
în sfârşit în această lume după o îndelungă deliberare
interioară, cu dorinţa nu de a judeca, ci de a înţelege.
Labirintul lumii este, ca de altfel şi Piatra filozofală şi
Memoriile lui Hadrian, rezultatul unei îndelungi gestaţii. Spre deosebire de romanele amintite însă, motivele acestei îndelungate gestaţii sunt aici altele. În
Carnet de note la „Memoriile lui Hadrian“, Marguerite
Yourcenar spune că „Sunt cărţi la care nu trebuie să
te încumeţi înainte de a trece de patruzeci de ani.“ De

unde se poate deduce că, din raţiuni de perspectivă,
atunci când cartea se inspiră din propria-ţi istorie,
exploatând filonul memorialistic, nu te poţi încumeta
s-o abordezi decât şi mai târziu. Sunt, cum ziceam,
cărţi care nu pot fi decât ale unei anumite vârste, iar
Labirintul lumii face parte dintre acestea, după cum se
poate înţelege şi dintr-o reflecţie aparent inciden-tală
din Amintiri pioase: „Nu trebuie să te laşi prea
devreme bântuit de fantomele familiei.“ Vine însă o
vârstă şi un ceas târziu – „Vine ceasul şi acum este“,
cum zice Ioan Evanghelistul – când prezenţa lor
devine obsesivă şi când conştiinţa că trecutul tău şi
alor tăi supravieţuieşte ajunge acută şi de neeludat. E
ceasul în care artistului nu-i rămâne decât calea
demiurgică: a-şi asuma trecutul, a-i (re)da viaţă şi a-l
(re)structura ca lume de sine stătătoare şi
inconfundabilă în unicitatea ei.
Când artistul creează, se naşte romanul; când recreează, se nasc scrierile memorialistice. În esenţă
însă, mijloacele rămân şi într-un caz şi în celălalt,
aceleaşi, ţinând de cunoaşterea teritoriilor explorate.
„A cunoaşte bine lucrurile” – scrie Maguerite
Yourcenar în Amintiri pioase – „înseamnă aproape
întotdeauna [...] a descoperi în ele reliefuri şi dimensiuni noi; înseamnă a corecta imaginea golaşă, convenţională şi sumară ce ne-o facem despre obiectele
pe care nu le-am cercetat îndeaproape.“ Iar pentru a
ajunge la această cunoaştere, nici un mijloc nu trebuie
ignorat sau subestimat. În Labirintul lumii - măcar în
aceste două cărţi, unde reconstituirea documentară
prevalează asupra memorilisticii nemijlocite – este
evidentă o permanentă şi ireprimabilă resurecţie a
romancierei. Încă de la maniera de documentare. În
acelaşi Carnet de note... găsim: „Regulile jocului: să
înveţi tot, să citeşti tot, să te informezi despre tot şi în
acelaşi timp să-ţi adaptezi scopului Exerciţiile lui
Ignatius de Loyola sau metoda ascetului hindus care
ani de-a rândul se străduie să vizualizeze puţin mai
exact imaginea ce şi-a creat-o sub pleoape. Să
urmăreşti de-a lungul a mii de fişe realitatea faptelor;
să încerci să redai acestor imagini de piatră mobilitatea, supleţea lor vie [...]“ Adică exact ceea întreprinde în Labirintul lumii, unde, fără a se mulţumi
doar cu memoriile sale, ale rudelor şi cunoscuţilor, se
foloseşte de scrisori şi fotografii, de arhive particulare
şi oficiale, de muzee, de cărţi, de ziarele şi celelalte

publicaţii de epocă. Se ivesc însă fatalmente hiatusuri
– cu atât mai dese cu cât creşte depărtarea în timp –
şi atunci absenţa surselor documentare este suplinită
de imaginaţia proprie romancierei. Care e însă în
permanenţă temperată de insinuarea modalităţilor
prezumtive – prin câte un „poate“, prin câte un „se
pare că“ – fără a depăşi niciodată limitele plauzibilului. Chiar persoanele evocate – cum însăşi autoarea,
mereu lucidă, supraveghindu-şi travaliul, constată şi
mărturiseşte – dobândesc pe parcursul elaborării cărţii regim de personaje: „Se întâmplă şi cu ea [cu mama autoarei - n.RC.] la fel ca şi cu personajele imaginare sau reale pe care le hrănesc din propria-mi
substanţă pentru a încerca să le fac să trăiască sau să
retrăiască.“ După cum, tot în acelaşi insidios proces al
tendinţei de translaţie spre romanesc, evocările unor
momente, episoade, scene se convertesc, graţie unui
extraordinar simţ al concretului, în pregnante
tablouri de gen ce amintesc de pânzele bătrânilor
maeştri flamanzi din universul cărora vine, de altfel,
una dintre rădăcinile ascendenţei sale.
Liantul acestei lumi aduse la o nouă existenţă
este reflecţia auctorială. Departe de a idiliza trecutul –
structural incapabilă de idilizări – Marguerite
Yourcenar rămâne o lucidă al cărei unic scop stă în
aflarea adevărului, oricât ar fi el de incomod. Iar
esenţa adevărului la care ajunge ea ar putea fi
rezumată în ideea, atât de dragă şi lui Gaudi, că
îndepărtarea din ce în ce mai agresivă şi mai
iresponsabilă a omului de natură nu poate duce la
nimic bun. Sau, poate, în aceea că „[...] răul nu-i
niciodată mai nociv decât sub forme banal umane,
lipsite de orice fel de prestigiu supranatural, şi
niciodată mai mult ca atunci când nu se zăreşte deloc
sau e chiar respectat.“ Amintiri pioase şi Arhive ale
Nordului pot fi percepute de aceea ca scrieri ale unei
înţelepciuni împovărate de îngândurările specifice
convulsionatului sfârşit de Mileniu Doi, ceea ce le
învesteşte pe termen lung cu atributele operelor de
actualitate. Dar, în finalul Arhivelor Nordului
înţeleapta care avea să le resuscite peste ani abia
împlinise şase săptămâni şi „[...] timpurile pe care le
va trăi vor fi cele mi rele din istorie.“ În ciuda acestui
implacabil adevăr, labirintul lumii din care ea vine îşi
redobândeşte în opera sa întreaga vitalitate şi
prospeţime pe care oamenii cu imaginaţie şi cu simţ

al trecutului le regăsesc în vestigiile şi pe drumurile
anonime ale Occidentului european, încă neatinse de
frenezia expansionistă a industriei turistice.

____________________________________
1 . Capitol din volumul în pregătire, Memorialiști
prin vremi.
2. Marguerite Yourcenar, Labirintul lumii · Amintiri
pioase · Arhive ale Nordului. Traducere şi prefaţă de

Angela Cismaş. Bucreşti. Editura Univers, 1986.

să le conduci
la tastatură și la maus
firește e și asta un merit
numai că pagini umplute
cu însăilări ingenue
oftaturi neroditoare
jenante
ofensatoare
chiar
nu pare a fi
și nici pe departe
nu sunt

EUGEN D. POPIN
ce urmează
se scrie pretutindeni
astfel nimic neobișnuit
bineînțeles și totuși
fără să fiu ipocrit
adaug aici
din păcate dezamăgit
că se scriu cărți
care nu reușesc decât
să simuleze literatura
cărți în care
cel numit generic
autorul făptuirii
dovedește dezlânat
și cu zel pofta sa devorantă
de a scrie
de a se crede
literator

firește săvârșirea în sine
dacă nu e reprobabilă
îndrăznesc a spune
e oarecum misterioasă
dar oare
spre a scrie
o fi de ajuns doar să mânuiești abil
sărmanele foneme

chemare

ori har

apoi
decât să-ți risipești
fărâma de timp
ce ți s-a dăruit
bucurându-ți gângav orgoliul
uitând nemilostiv
de sinele-ți
nevinovat și blând
ascultă mai curând
tăcerea din tine
fără să vrei nimic
fără să aștepți ceva anume
decât poate
îngăduindu-te
acolo încă și încă
se scrie
așadar pretutindeni
iar uneori
din păcate nu rareori
ea cartea
ajunge
un biet cadavru de bibliotecă
prăfuită
necinstită
nerăsfoită
ignorată
fără milă

trebuie să știm
îmi vine greu să pot accepta
că există ființe
pasămite umane
care se vor altceva
decât mundani
asta din pricina faptului
că eu nu mă pot vedea
altceva și altfel decât sunt
oricât m-aș strădui
nu mă pot minți
într-un așa hal
încât să cred
că sunt bunicul
colonizat cu forța
în viața de apoi
nici sufletul lui
nu-l pot avea
chiar dacă onorabilul Kal---i
mi-l pune cu de-a sila în caracter
căci eu pot fi doar atâta cât sunt
și cum sunt
cum am fost dintotdeauna
cu toate cele pe care
le port în venirile
și în plecările mele
realități pe care nu le pot dovedi
cu acte puse la vedere
oricum nesemnate
nici autentificate
iar ce voiam a spune
e faptul că indiferent
cât de aproape de tine
ori de departe ești
ceea ce ești
iei și ai cu tine
ori de câte ori
vii și pleci în și din acum
indiferent cât vei fi fost
ori te vei ajuns aici

incidență
"Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen". *

Immanuel Kant

ceea ce n-am făcut
în vremurile muțeniei
de frica delatorilor
acum chiar n-am s-o fac
nici de dragul
și nici de frica celor
care se văd mai sus
decât cerul
și mai drepți decât Nenumitul
căci una
trebuie spus și domniilor voastre
anume
că nimic nu e mai presus
decât cel care
îngenuncheat
se caută
pe sine
în astă lume
pe care voi o vreți
după chipul și asemănarea voastră
ei bine asta
e peste putință
onorabile înfățișări
fără duh
căci voi urâți
Iubirea
și tot ce înseamnă
Lumină
Cuvânt
Smerenie
firește
că urmați calea blestemului
rostit în hăul din voi
care urlă
și mușcă
din inima voastră amuțită
și înnegurată
și nu vă pasă

dar poate
că e totuși vremea să priviți
dincolo de neguri
de amețitoarea beție
a plutirilor demonice
să vă dăruiți bunătatea întoarcerii
la sinele vostru siluit
și pustiit fără milă
de voi înșivă
*(rom.) Ai curaj să-ți folosești propriul tău discernământ.

nota bene

(sintaxa vremurilor)
"Je tâche, en restant exact, d'être poète" *

Jules Renard

după ani am înțeles
dinăuntru firește
ce înseamnă democrația
nu cea vorbită
ci aceea adevărată
pe care am întâlnit-o
prima oară
acum două decenii
la Berlin
pe Willy-Brandt-Straße
acum însă
mă miră faptul că unii
vor să schimbe iarăși
macazul vremurilor
să ducă mundanul
în paradisul păpușilor
vorbitoare cu cap de lemn
unde
măcar eu
voi face exact
ceea ce am uitat
anume să nu exist
ci doar să respir
să port mască
zi și noapte
să aplaud
să fac frumos la comandă

să accept
constrâns bineînțeles
statutul de sclav
să fiu hrănit conform hotărârilor g.m.
controlat sistematic
manipulat științific
tratat și modificat genetic
adică să devin matricea
omului vremurilor noi
ceva ce am mai fost
dar numai întrucâtva
fără sistem de operare integrat
și corect programat
iar de data asta
epoca nu va mai fi de aur
ci una nouă
din siliciu
și metale rare
cu toate că părintele ei spiritual
va fi rămas
același bătrân cu barbă
și aer aristocratic
vremuri în care totul va fi al nostru
și nimic al meu
unde cele cinci g-euri
vor fi noua divinitate
ajunsă algoritm
acum în sfârșit printre noi
atotputernicul
la care ne vom închina
și ne vom spovedi
fără încetare
chiar și fără voie
bineînțeles
destui nu vor înțelege
cum de sunt atât de cinic
pentru ei amintesc
doar printre altele
faptul că banii
vor dispărea ca bancnote
devenind noțiune abstractă
iar când vor observa că
sentimentul
eu sunt doar de partea mea

le va lipsi
atunci va fi tardiv

mult prea tardiv
iremediabil....
așadar
rămâneți treji
bineînțeles că ar mai fi destule de spus
dar n-am să risc să mi se taie mausul
așadar voi încheia aici abrupt
cu o zicere în germană
care chiar spune totul: Na dann, Gute Nacht! **
*(rom.) Încerc să fiu în continuare, fără abatere, poet.
**(rom.) Păi atunci, Noapte bună! (Exclamație de
dezamăgire și resemnare.)

surghiun
nu pot să-mi închipui
cât de mic ar trebui
să fie neuronul
ca să nu pricep
câtă prostie ți se pune în cârcă
așadar trebuie să mă chircesc
indecent sub pălărie
pentru ca
să devin invizibil
dar asta-i fără îndoială
trădare de sine
ei bine domnilor
nu pot
să mă las dus de curenți
de parcă aș fi
decât un biet hering mort

crucificare
în primăvară
pe versantul pleșuv
s-au adunat corbii
și vulpile singuratice
ca să pună lumea la cale

după croncănituri îndelunge
și schelălăituri discrete
nebănuit de feroce
au decis că trebuiesc puși
dulapi pieziși pe zare
dulapii de stejar secular
să aibă în grija lor
ființele
vorba
drumurile
și nopțile

căci nimic nu trebuia
să mai fie
cum a fost până atunci…

imperfecțiune
suntem datori

a căuta
limpezirea noastră

în rest totul e risipire și pierzanie

* Poeme din volumul „Murmur dincolo de tăcere”
editura LIMES, Cluj 2021

AL. CISTELECAN
Puștoaica absolută

(Madeleine Andronescu)
Toată lumea a primit-o pe Madeleine
Andronescu, la debut (nesperînd nimeni că asta va
fi tot), dacă nu ca pe o revelație, măcar cu brațele
deschise. Unii chiar cu ele larg deschise. Cum,
bunăoară, Nichifor Crainic, pentru care Madeleine
”face figură aparte prin ingeniozitate liberă”, în
vreme ce ”mai toți” ceilalți poeți tineri ”scriu la fel
și ca manieră și ca nivel estetic” 1 și ar putea semna
liniștiți unul în locul altuia fără să-și dea cineva
seama. Eveniment erau Zilele Babiii2 și pentru
Perpessicius, căruia ”copilul acesta teribil al
lirismului nostru feminin” 3 nu numai că-i înfățișa
”două din cele mai subtile poezii de dragoste”, 4 dar
îi prezenta de-a dreptul ”o valoroasă operă lirică”
și ”un real talent poetic”. 5 Și astea nici nu sunt cine
știe entuziasme față de cel al lui Mircea Bogdan,
pentru carele Zilele Babii sunt ”o carte în care
sensibilitatea și temperamentul (lui Madeleine,
n.n.) s-au pulverizat în fiecare vers”, astfel încît,
pînă la urmă, cartea ”este Madeleine Andronescu
întreagă, pînă în ultimul firișor de viață.” 6 (Probă,
așadar, de autenticitate cu rezoluție maximă). E, și
mai tare spus, o carte care te buimăcește și-n fața
căreia ”stai multă vreme ca înaintea unei probleme
grele, a unei apariții labirintice și misterioase.” 7
Adicătelea, destul de perplex, măcar pînă-ți revii.
Cum se face că la asemenea aplauze Madeleine a

răspuns cu tăcere definitivă, e greu (dar nu, firește,
imposibil) de justificat (deși Perpessicius dădea de
înțeles că așteaptă de la ea un roman, ”romanul
Albei ca zăpada,” 8 nici acesta n-a mai venit). Fapt e
că Madeleine s-a oprit la Zilele Babii, rămînînd cu
ele nu doar cea mai simpatică puștoaică din toată
poezia noastră, dar și cea mai năzuroasă și –
tocmai de aceea – cea mai autentică. E puștoaica
absolută a poeziei române.
La drept vorbind, cînd i-a apărut cartea
Madeleine nu mai era chiar o puștoaică (avea 27 de
ani), dar cum stilul e omul, așa rămîne: o puștoaică
eminentă, răsfățată, isteață, provocatoare, jucăușă
și mai ales capricioasă, fiind nu doar o adolescentă
cu toane, dar și scriind o poezie ”cu toane”, ”vioaie”
și ”fantazistă.” 9 Și, în răzgîielile ei, destul de
slobodă la gură (dar nu chiar cu slobozeala
poetelor de azi), vorbind pe șleau și drăcuind cu
dulce insolență (ceea ce nu i-a plăcut, totuși, lui
Crainic, în părerea căruia ”drăcuiala nu stă bine” 10
nimănui, dar mai cu seamă unei fete). Sunt însă
drăcuieli absolut inocente, de o candoare imediată
și palpabilă, folosite anume pentru a autentifica
oralitatea și spontaneismul (ca să nu zic
spontaneitatea, că poate nu era).
Drama (spre a folosi un cuvînt perfect
nepotrivit cu acest lirism de pură zbenguială) lui
Madeleine e că trebuie să se mărite în vreme ce ea
ar prefera să se mai joace cu păpușile. E un refuz al
maturizării care se electrizează vag de complexul
dianic (dar nu cu superbia Luciei Alioth) și care e
jucat cu retorica bîzdîcurilor de adolescentă cam
fandosită, dar care nu vrea în ruptul capului să
plece din mirajul inocenței și din candoarea
jocului: ”Cînd vin în vizită mamele cu băeții/ Mă
gătesc: să le răsar cu farmec și grații/ Dar mie-mi
vine să zgîrii pereții.// Zîmbesc, cînt la pian, și
spun versuri consacrate/ Că doar sunt fată cu Paris
și pension/ Lua-le-ar naiba pe toate.//…// Și
trebuie musai să mă mărit/ Să le iau părinților
piatra din casă/ Doamne, să nu mori de urît?// Să
cad peste un suav sau perfid nătărău/ Care să-mi
scrie de Romeo, Julieta și subsemnata/ Glumesc eu
așa, dar tare mi-i urît!//…// Să-mi pun pentru
fracul dumnealui rochie de mireasă/ Și să foșnesc,
lui albă la biserică și în etac/ Dar mai bine-mi iau

lumea-n cap și mă fac fată-n casă!” etc. ( Năduf). În
realitate nu-i chiar așa de radicală în repulsie, însă
nu vrea decît să-și continue joaca – și vîrsta de
joacă, într-o ”atmosferă de ingenuitate și
frăgezime,” 11 nu, totuși, fără o tentă de cochetărie
provocatoare; sunt jocuri deja contaminate de o
adiere senzuală: ”Îngeri albi și cuminți/ Hai și neom juca de-a prinselea/ Nu mai fiți sfinți.// Om
mai cădea, iac-așa/ Mi-oi zgîria genunchii, vi-ți
feșteli aripele/ Și ne-om juca!// Eu după voi, voi
după mine/ C-așa poate-oi ajunge și eu în cer/ Fără
rușine// Că de nu, mă duc dracului/ De dragul
jocului”. Zbenguiala e lumea ei și toată lumea e
doar un ring de zbenguială; inclusiv lumea
cerească, pe unde Madeleine zburdă și-și face de
cap ca orice puști pus pe șotii: ”Dacă-ntîlneam
prin spații vreo cometă/ Cu coadă lungă și
înflăcărată/ Eu nu fugeam, ci o luam deodată/
Suflînd în ea, cum sufli în trompetă// Se îngrozeau
și îngerii de-atîta larmă/ Treziți din somnul lor
moale de struguri/ Eu mă uitam la ei cu ochii
muguri/ Și le spuneam: Dormiți, că nu-i alarmă.//
Nici curcubeele nu le lăsam în pace/ Să-și facă
treaba lor de curcubee/ Le gîdilam în coadă c-o
scînteie/ Și ele se-ascundeau în carapace” etc.
( Păpușa). Dacă e să fie vreo notă de elegie la
Madeleine (cum ar trebui, căci de teama pragului
scrie), asta nu poate fi decît evocarea copilăriei, cu
toată șleahta și zburdele ei trecute, cu
protagonismul inocent de atunci, reconstituit în
versuri ce joacă singure la marginea dintre umor și
nostalgie: ”Madeleine! Madeleine!/ Așa țipați
văzînd pe fata ce-n/ Cepea să vie înspre voi, cu un
refren/ De tinereță-n ochi, în dinți și ten.// Erambrăcată halandala/ Părînd rostogolită dintr-o ala/ Bala-portocala./ Părul hai-hui/ Cu o șuviță peste
ochii verzi căprui/ Copilăroasă ca un pui/ Al
tututora și a nimănui/ Nasul în vînt/ C-un pic de
întrebare și alint/ Ținînd în mînă vreo carte/
Literară/ Să-i fie viața mai puțin amară/ Ci-că!/
Fată ca toate fetele: cam păsărică și puțin pisică”
etc. ( Elegie). Cam așa, într-adevăr, și instabilă
precum metafora meteorologică aleasă ca emblemă
(se vede deja viitoarea actriță): ”Iubesc, urăsc, nu
știu de ce/ Și gem cu glas de violină/ Zburlită sunt
și-ndată lină/ Dar cine să mă judece” etc. ( Zilele

Babii). Are cine. O judecă, bunăoară, Dan Mănucă,

bănuind-o de ”egolatrie nestăvilită”, chiar dacă
”totul este spus /…/ parcă în glumă, cu un aer de
frondă juvenilă”.1 Dar cum toate toanele și
capriciile – din care-s făcute poemele lui Madeleine – sunt prin sine și de la sine egolatre și egocentrice, nu era încotro.
Cînd iese din goăace și trece pragul
corespunzător, Madeleine sloboade însă un senzualism năvalnic, incendiar cu adevărat: ”Soarelui
i-aș smulge roșul de pe gură/ Să-ți aduc garoafa
buzei cu arsură// Ș-aș veni de-acolo neagră ca o
stancă/ La fereastra casei să-ți răsar țigancă// Caldă ca amurgul tăvălit pe șatră/ Aprigă în gene și cu
sîni de piatră” (Arcuș). La fel de aprigă și-ar dori să
fie și poezia (nu neapărat a ei), căinînd efeminarea
generală (deși nu era chiar momentul potrivit, căci
tocmai se dădeau – și se dăduseră recent - mari spectacole de machoism) a lirismului și invocîndu-l pe
Esenin ca pe o ”prezență regeneratoare”1: ”Doamne, atîția poeți și nici unul/ Cu versul tare ca
rachiul și aspru ca tutunul/ Corăbierilor snopiți de
uragan/ Pe undele Atlanticului ocean//…// Ți-au
murit bărbații, poezie,/ Care te purtau în vijelie/
Aprigă și mai presus de ei/ Cum e torța coamelor
de lei./ Au ajuns versurile un fel de batiste/ În mîna
fetelor cu toane triste.// Toate-s suave și diafane/
Toate-s cu îngeri în filigrane/ Toate-s peltice și
orfane./ Îți vine să le spui pis-pis și pui-pui/ Și să le
pui din nou să sugă la gurgui” etc. (Ehei!). Bărbatul
care lipsește poeziei – și prin beatificarea căruia
Madeleine ar glorifica ”poezia zbuciumului sufletesc”2 – e ”o huidumă de flăcău/ Cu ochi albaștri,
fulgerați de cer și de trăscău,/ Înalt, spătos, bălan,
hirsut,/ Năpraznic la mînie ca un cnut.” Ecuația
sexualizantă în care e pusă această proiecție bovarică de ars poetica e o compensație la mirifianța
inocenței din poemele de șotron. Păcat că Madeleine n-a mers mai departe. Pare că ar fi avut unde.
Și și cu ce.

____________________________________
1 . Nichifor Crainic, Gîndirea, nr. 7/1942.
2. Madeleine Andronescu, Zilele Babii. Trei desene
de Milița Pătrașcu, Editura Librăriei Pavel Suru,
București, 1942. A rămas cu atîta Madeleine (și noi).

3. Perpessicius, Opere, IX, Mențiuni critice,
Editura Minerva, București, /1979/, p. 323.
4. Ibidem.
5. Idem, p. 322.
6. Mircea Bogdan, în Familia, nr. 11-12/1942. Își
republică recenzia în Pagini literare, nr. 1/1943.
7. Ibidem.
8. Perpessicius, op, cit., p. 324.
9. Idem, p. 322.
10. Nichifor Crainic, op. cit.
11 . Petru Comarnescu, Revista Fundațiilor Regale,
nr. 7/1942.
12. Dicționarul general al literaturii române, A-B,
Ediția a II-a revizuită, adăugită și adusă la zi,
Editura Muzeul Literaturii Române, București,
2016, p. 258.

DAN GIOSU
(1960-2012)
COPILĂRIE
Sunt născut pe această planetă
seamăn la faţă cu sînii tăi
şi cu piciorul cel stîng
Pe verişoara mea Margaretă,
de exemplu,
corabia o duce mereu…
Dar pe tine te invidiez,
pe tine te plîng.
De exemplu am
doar o gaură-n cap…
şi coboară seara
în care sunt scările –
în inima mea
pentru tine încap!
Frumuseţe ce eşti pentru toate-nserările.
Pe tine te invidiez,
pe tine te plîng!

Peisaj fără timbru
Vîntul se îngînă cu vîntul pustiu
iarba a-nceput să vorbească!
Diseară îţi spun că nu vin –
mai bine las iarba să crească.
Totul e plin de carii!
Şi cu totul cu totul de molii
Mai bine ar fi să dispari
printr-un cîmp străveziu de magnolii.

Mierla de la Casa Pogor

LUCIAN VASILIU
Mărturisesc
însângerat, deținut al unor cuvinte rebele
care mă plesnesc peste gură; capul meu
pe tavă
oferit
Excelenței
Sale iar ochiul
nu mai deosebește sângele verde
de sângele roșu, iar palma mea nu-ți mai
presimte
sânii sub cămașa de seară
acum mărturisesc
această noapte albă în căruța neagră prin
hârtoape

Vedere
Trompeta heruvimului ruginită pe acoperiș
șobolanul mort acoperit de zăpadă
steaua în containerul de gunoi
haita de centauri plutonul în pas de cadență
exerciții de alarmă
eremitul în chilie visează fecioara hindusă
întunericul doarme în
triunghiul văduvei
cenușa sufletului în tot orașul

Chiar acum îmi ia vederea
mă aruncă în disperarea absolutului
mă umilește
mă îneacă și mă salvează de la înec timp în care
Dumnezeu
se furișează în
laboratorul alchimic,
îmi bate la mașina de scris texte
ilustrând
alarma viermilor care compun
trupul meu de
funcționar pe care de dispariție
1. Trag sabia de la șold: îmi ucid certitudinea
bătătoresc pământul peste o groapă nouă
închin
dulci libații creierului meu —
acum,
cad străpuns de sulitțe necunoscute
zac, mort neîngropat, liniștit și singur
2. Un pâlc de zăpadă mai stăruie alături,
o rană albă, indescifrabilă cu mine se îngrașă cârtița
cu mine, cea din urmă rugăciune
cu mine, un tablou
dintr-o expoziție inexistentă
cu mine, generația de ocnași pe
baricadele limbii materne
3. TU, în afara mea prudentă străbătând
hațisșurile, hectare virgine :
îndoială și răzvrătire vanitate și umilință
4. îmi amintesc
de zile și nopți prenatale: magi cu șerpii morți
în palmă, sufletul
Mamei în nemișcare veghind la pândă cu
șopârla căderea soarelui în heleșteu
îmi amintesc
întunecimea unui loc uscat

extazul ochiului deschis in intuneric
întrezărind
dincolo de carne altă carne
dincolo de disperare altă disperare
întrezărind
epava unui asfințit pe mare
5. Secvențele obscure
în care mi-am surprins părinții
chiar ele, în obscenitatea lor
m-au ajutat să înțeleg
noaptea
de ianuarie 1954 de la genunchi în sus
și trupul
Mierlei, fraged
în gura șobolanului
și. mai ales
cântecul care insoțește disperarea
de a nu ști, de a mă teme,
de a trăda consemnul:
"Luminați-vă fața!
Luminați-vă fața! "

Sunt fratele
în apropierea dumneavoastră
sunt fratele învârt cheia ceasornicului și
tac
(Dumnezeu
cade de pe cal în fiecare)
Conform tradiției, mă vizitează
șobolanul:
legătura mea cu lumea subterană
unde mă refugiez în caz de
alarmă.
Nenumărate cazuri
Mă abțin să sparg ușa prin care nu pătrunde
nimeni
întind gâtul și aștept lovitura de grație

DRAGOȘ NICULESCU
Copilul eteric
Din zidul ăsta, Doamne, îmi plînge tinereţea
că nu i-am dat să sugă nici lapte, nici desfrîu,
şi-am văruit cu smoală, pe cărămizi, blîndeţea,
şi-am colindat anarhic, cu spice mari de grîu.
Chiar haina mi-am purtat-o pe umerii-mi de zestre
zvîrlind cu-n bici, năpraznic, prin soartă şi prin glod,
cînd poteri de strînsură mă căutau pedestre
şi prunii, parcă-n ciudă, tot picurau din rod.
Apoi mi-am luat lumina, ca omul, din jăratic
şi-am început să fluier pe maluri a pustiu,
închipuindu-mi hoitul, umil şi muieratic,
adăpostind şuvoiul de sînge razachiu.
Mi-s mîinile acuma bolnave de-ntuneric,
prin osul meu trec peşteri pe poante de-mprumut,
însă rămas-am, Doamne, copilul cel eteric,
care-şi mai face-n taină cafeaua din năut.
Iar de mai şterg podele cu albi bureţi de lună,
iar de-n triaj m-aşteaptă amante la şeptic,
e fiindcă în amurguri spun ierbii noapte-bună
şi-ndrăgostit de-o scoică, prin gust de-un vals peltic.

MAGDA URSACHE
OPORTUNISM CU DE TOATE
„singure actele conștiente și libere sunt morale”
D.D.Roșca, Existența tragică
Spus pe un ton tranșant, care nu-ți sporește
numărul de prieteni din lumea literară oficială, nici
numărul de like-uri, intelectualii noii ere sunt
cuprinși nu de unul, ci de trei feluri de oportunism:
oportunismul stalinist, oportunismul anti-național,
oportunismul sexist. De departe, proletcultismul
redivivus mi se pare cel mai periculos. Scriitorincii
și-au luat dreptul, ca-n anii cincizeci, de a nega nume
fundamentale. Și-i vorba de oportunismul cu care se
fac „dosare de cadre” lui Noica, Cioran, Eliade, pentru a se descoperi și demasca (verbul erei proletare)
„atitudini antievreiești” la cei de sus, ba chiar și la
Eugen Ionescu. Recent, am citit că Eliade n-ar fi scris
decât „nimicuri”. Și-i văzut ba ca „împărat gol”, ba ca
„mâl”. Mâl? Replica de dat contra unei astfel de
afirmații ar fi una singură: mâl da, dar fertil.
„S-au turcit”, le-a spus Virgil Ierunca proletcultiștilor sovietofili. Atunci, ca și acum. În variantă
scriptoricească, DRP : „Marea Revoluție Socialistă
din Octombrie cică ar fi avut marii ei profitori, care,
peste ani, prin nepoții lor, au desăvârșit Marea
Revoluție Capitalistă, care a avut marii ei profitori.”
Ca Petrică Baricadă, spre a-i spune ca Niculae
Gheran. Cutare, cățărat pe „învățătura” lui Lenin-

Stalin, a găsit cu cale să se cațere pe Rainbow când a
venit Bush, vocația lui fiind oportunismul politic. De
la Academia „Ștefan Gheorghiu” la SNSPA n-a fost
decât un pas.
Reverență pentru regretatul Radu Călin Cristea,
agasat de turtele ideologice, rostogolindu-se de colo
dincolo. Elitele loaiale lui Băsescu (numite de el, in
short, ELB) l-au susținut nesmintit și-n 2004, și la
realegere. Ce-i culmea: unii îl văd pe Noica „antrenor de marxism”, cot la cot cu...Ceaușescu, dar nu-i
văd pe cei suiți în avionul prezidențial băsesc, mai
ales pe învățăceii de la Păltiniș, preferând turnului de
fildeș turnul (de control) de la Neptuniș. Cei din
„casta intelectuală”, după Sorin Adam Matei, cu blazonul LPP, nu s-au dezis ușor de Petrov, după ce, la
Referendumul din 2012, s-au arătat băsescofoni. ICR
(oman) n-a călcat legea trecându-i pe Hoișie - Antohi
în programul ICR de la Berlin, spre scârba Hertei
Müller? Se pare că unii sunt mai denunțiatori ( cum
se rostește Turcan care cântă la pian) decât alții.
N.Balotă a fost supus oprobriului public, nu și Hoșie
ori Antohi. N. Balotă, scriitor pedepsit de Securitate,
a fost pedepsit și de CNSAS. În 1948, a făcut 6 luni
de închisoare pentru răspândire de publicații interzise; arestat pentru uneltire împotriva ordinii sociale,
a primit, în ‘56, 7 ani de închisoare corecțională și a
fost eliberat în ’62, cu DO (Domiciliu Obligatoriu ,
pentru necunoscători) - 24 de luni. Pe locuința din
Pitar Moș nr. 27, aș așeza o placă : De aici l-a ridicat
Securitatea pe N. Balotă, în 1955.
Și câți ciocoiași și ciocolași nu și-au declarat
chimie cu președinții! Mulți, câtă frunză, câtă iarbă,
cu Ion Iliescu. Dar și cu Debil, dar și cu ceilalți.
Președinte să fie, că broaște orăcăind laudații sunt
destule. Iar Arghezi rămâne mereu actual: „Și
cinstirea ți se da/ După talpă și pingea,/ După chică
sau chelie,/ După unghii sau simbrie.”
Octavian Paler vorbea, cât a mai putut vorbi, de
„profesiunea de slujnicar a românului”. Eschivanți ori
reti-cenți, când e vorba de parale, n-au prea fost. Zice
presa că SOV Vântu a cumpărat „Idei în dialog”. Un
istoric voia să scrie istoria României pe bani becali.
Accesele anti-comuniste ale comuniștilor sunt, cum
altfel?- cele vechi, întoarse pe dos. Marin Preda e
denumit „valet al ceaușismului”. În școala unde
minciuna stătea cu manualul de istorie pe masă și la

masă, am auzit de „valeții imperialismului”. Mai nou,
iată-l pe Preda și „valet al fascismului”, pentru că
personajul din Delirul este Ion „cel fără de mormânt”.
Generalul Rădescu s-a opus trecerii dincolo de
Nistru, deci a fost acceptat de ocupanții sovietici. El e
autorul decriptării FND: Fără Neam și Dumnezeu,
sigla Frontului Național Democrat. Rădescu a fost
înlocuit de Groz(e)a. Mergem iarăși pe asta, Fără
Neam și Dumnezeu? Filosofi, eseiști, poeți creștini, ca
Blaga, ca Voiculescu ori ca Daniil Sandu Tudor, scoși
din cărți ieri, azi nu-și găsesc loc în manuale. Literatura exilului – la fel. Pesemne sună anti-european și
anti- globalist poemul lui Aron Cotruș : „Străină străinătate/ Rai cu porțile-ncuiate.../ Vai de cine-n ele bate”
Dubla măsură e-n toate ce sunt : se face procesul lui
G. Călinescu, pentru că, în ‘46 („Lumea”), Cronica
mizantropului a devenit Cronica optimistului, nu și
procesul lui Paul Cornea, cu trecut ilegalist, nu și
procesul lui Zigu Ornea, care l-a băgat în pușcărie pe
Noica. Romanul Canalului de Petru Dumitriu („mormânt al burgheziei”, după Gheorghiu-Dej ) e scos de
la popreală, la fel Străinul lui Titus Popovici, la fel
Bărăgan de Galan, pe motiv că autorii au avut talent.
Părere nedreaptă după mine, de vreme ce Gyr, poate
cel mai talentat poet al închisorilor comuniste, condamnat în ‘59 la moarte pentru o poezie socială, Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane, pedeapsă comutată
în 20 de ani de detenție grea, rămâne condamnat ca
antisemit, deși legionarul a înființat Teatrul Evreiesc
Barașeum.
Tot la capitolul oportunism de sorginte proletcultistă
aș trece și atacurile concertate la sentimentul național. Și-mi amintesc de cineva ( nu-i dau numele)
care-l cita trunchiat pe Berdiaev ( D’esclavage et de la
liberté de l’ homme) și anume: „sentimentul național
nu e un sentiment profund”, uitând continuarea:
„...decât atunci când e vorba de apărarea patriei”. Or,
suntem în aceeași stare ( de alertă!): să fim nevoiți să
ne apărăm, da, sărăcia și nevoile și neamul (chiar dacă
unora li se apleacă de Eminescu), că râul și ramul nu
le prea mai avem.
Proletcultiștii sovietofili nu aveau decât o singură patrie, URSS; ideologia political correctness consideră
eroismul o boală .„Sufereau de eroism”, citesc în
Mesi@) de Andrei Codrescu. Poetul cutare (am uitat
cum îi spune) se vaită că a fost presat să scrie „poezie

patriotică”. Și uite-așa, patriotismul a fost compromis
de festivism și de agresivitate –scrâșnetul dinților cu
mâna pe drapel al patrioților lăbărțați sau al patrioatelor și mai lăbărțate. Iar românismului încrâncenat îi
corespunde un anti-românism la fel de încrâncenat.
Prozatorul cutare (am uitat cum îi spune), în cărțile
căruia se vomită mereu, pune pariu epic pe tema
minoră. Pentru viață psihică nu mai avem timp. Doar
n-o să scriem ca prostul de Proust și idiotul de Dosto,
cum glumărea cineva. Avem Sade, de ce-am citi Sadoveanu? se mira altcineva. De ce Dostoievski, când
putem citi un policier de George Simenon, tradus în
50 de limbi, tipărit în zeci de milioane de exemplare?
Simplu: pentru că Dostoievski îl cuprinde pe
Simenon la un subsol.
Șaizeciștii și șaptezeciștii sunt considerați loviți în
aripi de desuetudine, cu personajele lor „plicticoase”,
obsedate de sensul existenței. Cei conștienți (opuși
inconștienților) declară „specificul național”, mereu
pus între ghilimelele deriziunii, „temă bătrână”, iar
bătrânii sunt declarați „sleiți”. Eu aș zice că literatura,
ca și știința de altfel, nu cunoaște împărțiri pe vârste.
Primează dotarea. Or, fără dotare, credea T. Maiorescu,
„ziua de mâine nu vă mai cunoaște”. Și-mi amintesc
cum vitupera N. Tertulian Caracterul reacționar al
teoriei „autonomiei esteticului”, în VR, nr 2, 1956,
gata să scoată, cu cleștele lui Jdanov, „colții junimistului reacționar”. Radu Mareș a scris, în „Discobolul,
dar și în „Asymetria”, despre Condiția postmodernității și noul realism socialist, dar nu s-a prea luat
aminte.
Postmoderniștii (doar unii dintre ei, să nu generalizăm, mai ales că nu toți optzeciștii sunt postmoderniști) păreau că nu pot filtra ce li se tot întâmpla.
Ca-n filmulețele de amator, făcute la botez, la bac, la
nuntă, la munte, la plajă, la bunici etc. Cât despre
nouăzeciști, ca și cum nu era destul de liberă piața
ficțiunii, au vrut-o goală, fără marfă literară, deci fără
concurență. Le-a dat o mână de ajutor basarabeanul
Alexandru Vakulovschi, obscenizând, obscenizând...
Din aproape în aproape, s-a ajuns ca poezia, dar și
proza să fie abuzate de un realism minor. Hedonistele
noastre, de la obșpe la optzeci de ani, își urmează
instinctul. Ce m’am Bovary? Fii Ovary, ovarică, nu
bovarică. Iar sistemul editorial, invadat de variantele
lui Ostap Bender, publică poezie des-frânată și proză

de un liberalism carnal nețărmurit.
Vers cărtărescian : „Ce-i mai mișto pe lume decât să
te fuți?”. Răspuns : Nimic (titlu de plachetă ironic sau
autoironic), dar nimic poetic. Un nobelizabil n-are
reținere să pună pe hârtie versul ăsta style bas sau ce
stil o fi el. Iar când ești în criză de creație, scrii la
Jurnal (notă din august, 1992) : „Stau gol, într-un fel
de umbră fierbinte și scriu că nu scriu.” În alte
cuvinte: „Sînt la pămînt/ nu mai văd nici o ieșire/ sînt
cu spatele la zid.” (din Nu striga niciodată ajutor,
Humanitas, 2020), culminând cu „Ah, nu mai
pot!/nu mai pot!” Nonconformistul Sorin Lavric
găsea ( în Dâra stânjenitoare a unui talent epuizat ,
„Cotidianul”, 26 oct. 2020) că e vorba de „scâncete
inestetice”, de „lamentație golită de suflu estetic”, mai
rău, de lexicopenie, conchizând că „gura bardului nu
transmite nimic.” Cam da.
Douămiiștii își reneagă majoritar eventualele modele,
familia culturală, generația. „Feed-back-ul nu-i
esențial. N-am dependență de feed- back”, declara
ritos cineva, căruia i-am uitat numele. Oare
nihilautorii fără înaintași chiar n-au nevoie de
modele? La rîndul lor, n-or avea nevoie de
recunoaștere ? Om scrie și om vedea.

EMIL CIORAN
Lacrimi și sfinți
Încercat-am să înţeleg de unde vin lacrimile şi
m-am oprit la sfinţi. Să fie ei responsabili de
strălucirea lor amară? Cine ar şti? Se pare, însă, că
lacrimile sunt urmele lor. Nu prin sfinţi au intrat
ele în lume; dar fără ei nu ştiam că plângem din
regretul paradisului. Aş vrea să văd o singura
lacrimă înghiţită de pământ… Toate apucă, pe căi
necunoscute nouă, în sus. Numai durerea precede
lacrimile. Sfinţii n-au făcut altceva decât să le
reabiliteze.

Lacrimi-și-sfinti. Nu e posibilă o apropiere de
sfinţi prin cunoaştere. Numai când trezim
N. B. Precizare pentru cititorii mei : nu am fost lacrimile adormite în străfundurile noastre şi
membru al niciunui partid postsocialist. După ce cunoaştem prin ele înţelegem cum cineva a putut fi
Alianța Civică a devenit PAC, am renunțat la calitatea om şi nu mai este.
de cotizant. Consider că menirea unui scriitor nu este
de a lustrui clanțele partidelor, în folos propriu. (…)Ochii nu văd nimic. De aceea o înţeleg prea
bine pe Caterina Emmerich când ne spune că ea
Rămân pe baricada mea de centru. Restul e ...fake.
vede prin inimă! Acesta este văzul sfinţilor. Şi
atunci cum să nu vadă ei mai mult decât noi care
înregistrăm orizontul în percepţii? Ochiul are un
câmp redus; el vede totdeauna în afară. Dar lumea
fiind interioară inimii, introspecţia este singurul
proces de cunoaştere. Câmpul vizual al inimii?
Lumea plus Dumnezeu plus neant. Adică tot.
Ochiul poate mări; în inimă totul este mare. Şi
înţeleg şi pe Mechtilda de Magdeburg, plângânduse că nici frumuseţea lumii şi nici sfinţii n-o pot
consola, ci numai Iisus, numai Inima lui. Nici
misticii şi nici sfinţii n-au nevoie de ochi; ei nu
privesc spre lume. De aceea le este inima organul
lor vizual…"

de grafit hârtia albă deasupra unei monede,
ceea ce-i alb aici, acolo e negru
şi ce-i negru aici, acolo e alb,
da, e chiar atât de simplu,
vom putea zări depărtarea
dacă vom renunţa cândva
să ne privim, să ne ascultăm, să ne atingem
iar şi iar unul pe celălalt.

MARKÓ Béla
Ars amatoria
Dacă stingem luminile din jurul nostru,
putem vedea mult mai departe,
apar constelaţiile pe cerul întunecat
şi pot vedea din nou, în sfârşit, Ursa Mare,
Ursa Mică, puzderia de stele cunoscute,
dar pentru asta trebuie să sting lămpile
din jurul meu, trebuie să dispară tot ceea ce
străluceşte acum în preajma mea, valea
trebuie să se transforme într-un cotlon
umplut cu beznă, în care îmi duc viaţa,
întunericul trebuie să se reverse şi aici,
şi acolo, precum smoala în clocot
dintr-o căldare colosal de mare,
numai aşa pot zări
paradisul sau iadul,
dar eu nu mai luminez,
nu zâmbesc, nu râd,
nu vorbesc, nu plâng, nu gem,
nici nu sufăr în tăcere
şi nici nu-mi doresc fericirea,
deoarece Dumnezeu îmi oferă moartea
ca pe o lunetă infinit de mare
în care mă pot de-acum uita,
intangibilul se va afla la un braţ de mine,
va deveni vizibil tot ce-a fost ascuns până acum,
de cât de multă vreme n-am văzut Carul
cum apare pe cerul nocturn, de parcă
aş freca uşor cu capătul bont al creionului

Realitate
Mecanismul de neînţeles, dezvelit,
soarele îl împunge cu spiţe curbate.
Se loveşte de câte o creangă jilavă.
La numai câţiva paşi de-acolo,
o grămadă de frunze colorate luminează
ca o pijama mototlită pe pat.
Trupul e numai tril de pasăre,
un model capricios,
umbră pulsând fără încetare.
De azi pe mâine, dispare.
Nu sufletul lipseşte,
ci realitatea care se poate vedea
şi auzi la fel de aievea.
Pe pietre, fără glas, vântul împinge
micile medalii galbene.
Nu există moarte, doar se stinge
lumina de pe obiecte.

O propoziţie despre libertate
Acum aş putea vorbi, desigur, despre mulţimea
revărsată deodată de pretutindeni, despre rafalele
de armă, despre sânge, despre groază,
despre furia împroşcată în toate părţile şi reînchegată,
despre acea stranie călătorie în timp, când oglinda
se sparge în mii de ţăndări, apoi se reface în chip
desăvârşit şi arată cu necruţătoare acuitate
obrazul dictatorului care a murit pe loc
când s-a privit în ea, dar adevărul e că există

o propoziţie mai precisă decât orice, iată cum sună:
„Tată, eu voi învăţa de-acum cu plăcere limba
română”. Acestea sunt cuvintele unui adolescent
de paisprezece ani, mie îmi spune, pe mine mă
linişteşte,
de mine se agaţă cu această propoziţie,
iar eu sunt de acord cu el. Pentru că aşa e revoluţia.
Devine posibil ceea ce înainte părea imposibil.
Aş vrea foarte mult să înţelegeţi asta şi voi,
cei care vorbiţi aceeaşi limbă cu mine,
numai că trăiţi undeva în altă parte, nu vă puteţi
aminti
de acele propoziţii mincinoase spuse foarte demult
pe care această singură propoziţie sinceră
încearcă să le condamne la uitare veşnică,
dar au fost de-ajuns câteva zile ca să iasă la iveală
că încă n-a sosit vremea uitării.
Aşa cum aş fi mulţumit dacă şi voi, cei care
vorbiţi cealaltă limbă, aţi înţelege
ce şansă v-a oferit şi vouă, în fond,
ce posibilitate aţi ratat
de la o clipă la alta, cine ştie
când se va mai ivi o astfel de ocazie în care cineva,
îmbujorat deja de emoţie, să spună:
„Tată, eu voi învăţa de-acum cu plăcere limba
română”. Şi apoi, brusc, nu. Pentru multă vreme nu.
Atât a însemnat revoluţia. O propoziţie.
V-aţi bătut joc de această propoziţie. Aţi nimicit
această propoziţie. Nu mi-e ruşine, totuşi. Nici mie,
căruia i s-a spus. Nici lui, cel care a spus-o. Aşa cred,
cel puţin. Dar astăzi n-ar mai rosti-o.
Aşa e revoluţia. Rostim o propoziţie
pe care nu o regretăm niciodată, dar încet-încet
nu mai înţelegem cum de ne-a venit în minte.

HALMOSI Sándor
TREBUIE SĂ FIM POSEDAŢI
Trebuie să fim posedaţi ca să îndrăznim
mereu să facem saltul, posedaţi
şi nebuni. Şi sufletul vrea cu atât mai mult
cu cât îndrăzneşte trupul mai puţin.
Ultimele tendoane
rupte nu-l mai pot reţine, nici nu-l trag înapoi.
Acea ieşire mistică şi pulsaţia mută
a izvorului, pauză. Arome neobişnuite.
Tăiere. Pocnetul surd al obiectelor.
Zvârcolire, flash. Pauză nesfârşită. Apoi
revenirea în trup, din nou mimarea cuvintelor,
a vorbirii. Vacarm. Gură deschisă.

ÎN ASTFEL DE MOMENTE, MEREU
traducere de KOCSIS Francisko

mă cuprinde teama şi dorinţa de îmbrăţişare.
Deşi există şi dincolo de iertare o pajişte de suflet.
Acolo e cel mai frumos să cazi. Şi cel mai greu.
Pe acesta nu-l atinge descompunerea. Nicidecum
pe sfântul care aici şi acum eşti tu.

AŞCHII DE LUMINĂ
În prima zi, totul încă era strălucitor, vizibil.
Şi astfel au văzut prima aşchie din ochiul lui,
care era de lemn, şi au scos-o. Şi au văzut că lucrul
acesta e bun, şi a fost seară şi apoi dimineaţă, ziua a doua.
Peisajul a început să putrezească, numai grinzile groase,
impregnate, nu. Peste toate s-a întins o umbră palidă,
vioara scârţâia încet. Şi au văzut a doua aşchie
în ochiul lui, care era, după părerea lor, de metal,
şi au scos-o. Şi au văzut că lucrul acesta e bun, şi a fost
seară şi apoi dimineaţă, ziua a treia.
Vântul şuiera metalic şi respiraţia era deja mai
grea când i-au scos şi a treia aşchie, care susţinea
nervurile plantelor, tendoanele şi coşul plămânilor
tuturor fiinţelor simţitoare, iar asta a durut. Ei n-au făcut
decât să râdă, dar au considerat că lucrul acesta e bun
şi a fost seară şi apoi dimineaţă, ziua a patra.
Şi a început peisajul să se însereze, cădea o ploaie tristă
când i-au scos din ochi cea de-a patra aşchie,
sau acel ceva mărunt şi strălucitor pe care îl credeau
aşchie. Şi au considerat că e o rămăşiţă, şi a fost
seară şi apoi dimineaţă, ziua a a cincea.
Un freamăt rece a gonit peste câmpuri, dar n-a căutat
pe nimeni dintre cei căzuţi, gropile comune tăceau
sub enorma povară, dar cea de cincea mână n-a tremurat
să scoată ceva ce ei au socotit a fi a cincea aşchie.
Şi au considerat că aşa e bun lucrul acesta şi a fost
seară şi apoi dimineaţă, ziua a şasea.
Când au căutat în zadar ultima aşchie, n-au găsit-o
nici cu lupa. Au văzut-o în amurg, licărea cald,
şi-atunci au avut bănuiala că şi celelalte i-au semănat
foarte mult. Dar au scos-o totuşi cum scrie
la carte. Pentru că se împlineşte scrisul.
Se împlineşte tot ce-i scris. Şi cu conştiinţa neclintită
a desăvârşirii şi cu bucuria muncii bine făcute,
s-au întins pe spate şi au hotărât că în ziua a şaptea
se vor odihni şi vor sărbători. Şi s-a făcut seară.

PURGATORIU
Nu-i mai simt apropierea, dar trupul
încă îi poartă semnele. Dacă trec pe lângă
ceva, îl ating involuntar, îl mângâi.
Îmi amintesc suprafeţele şi şanţurile de sub aceste
suprafeţe. Că am fost capabil de a prelua vibraţiile
oamenilor şi să simt şi din celălalt capăt al
pământului
dacă se divide celula. Eu am născocit iubirea, totul
vibra sub mâna mea. Pulsam împreună, respiram
împreună cu lucrurile şi cu oamenii strânşi
între lucruri. Unul după altul, lucrurile s-au separat,
se rotesc în jurul miezului. E o linişte de iad.
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Direcţie contrară
(Ellenkező irány)

FEKETE Vince
Ţinut bătut de ploaie
(Esőáztatta táj)
Acum, încă stă acolo, aşteaptă, umblă, tropăie, dar
peste câteva minute deja ies în viteză din oraş
în direcţia pădurii, apoi trag la marginea drumului,
îşi schimbă hainele şi iau pieptiş dealul povârnit,
ajung gâfâind în vârf, dar între timp cerul se-ntunecă,
de-abia se mai poate vedea printre copaci, şi-n murgire
a-nceput mai întâi să picure, apoi să plouă cu stropi
foarte mari, trebuie să pornească îndărăt, în jos pe stratul
lipicios, alunecos de frunze, deja toarnă cu găleata,
se ajută, se ţin, se sprijină reciproc, ca doi orbi,
alunecă mereu, cad, apoi, unul pe altul înşfăcându-se,
uzi leoarcă, se opresc pentru o clipă sub un copac, las’
să-i bată toate ploile lumii, să-i ude, ca apoi,
ajungând pe drumul ţării, mână-n mână, să se avânte
plescăind, fleşcăind prin pâraiele de ploaie curgând
pe marginile drumului, în fugă spre maşină, pe asfalt
apa făcea bulbuci de la stropii grei, ploaie de iulie,
să toarne, să bată, să plesnească, o să trebuiască
să se dezbrace de toate hainele în maşina aburită,
să le întindă pe scaune şi să pornească aşa mai departe
înspre adâncul văii unde, înainte de cina caldă, în casa
de lângă pârâul de munte tulbure, ciocolatiu, umflat,
vlăjganul proprietar o să-i îmbie cu un pahar de ţuică,
mai înainte ca pe jos, îmbrăţişaţi, luându-se reciproc
peste picior, tremurând, săltând să dea ocol lacului
cu totul pustiu, să se dea şi cu barca pe apele lui,
între munţii aburinzi, în ţinutul bătut de ploaie...,

1
Când, în sfârşit, s-au săturat bucuroşi
unul de celălalt şi au străbătut străzile, pieţele
oraşului vechi, s-au aşezat la sfârşit pe terasa
unui restaurant să mai vorbească şi, disecând
amintirile serii de ieri să pregătească tăcuţi
ritualul tulburat al unei noi despărţiri,
şi sufletul le plângea cu mult înainte
pentru înnoita lipsă, noua privaţiune
care le pătrunde iar şi iar fiece părticică
pentru îndelungată vreme, se pare,
au crezut că de-acum mult timp nu-i
mai poate atinge vreo nouă surpriză,
vreo neaşteptată, furtunoasă schimbare...
2
Era în miezul verii, treizeci şi şase de grade,
la amiază. Sorbeau bere şi limonadă.
Lângă ei, pe stradă, într-un oraş cu totul
străin forfotea un neam cu o limbă la fel
de străină, vibra, tremura în căldura
pâlpâitoare, ca într-o tigaie uriaşă
albuşul, gălbenuşul tremurător al
ochiurilor în aerul înfierbântat.
3
Ca apoi, prin portiera coborâtă
a maşinii gata de plecare să-şi bage
mai întâi capul, pe urmă tot torsul
acolo în piaţa foarte circulată, în
faţa clădirii aglomeratei gări – unde
era un du-te-vino de oameni, taxiurile
claxonau, autobuze, troleibuze vărsau
din pântecele lor călătorii gâfâind,
sufocaţi – ca în chip de adio, în echer,
să alunece până aproape de cea de pe
scaunul şoferului, apoi, puţin ameţit,
cu o senzaţie de furnicătură, de tremur
în corp, să se dumirească în sala
imensă că îndată porneşte trenul
spre casă, să cumpere în câteva clipe
bilet ca peste numai câteva minute
să stea deja în vagon cu obrazul îmbujorat
şi tot corpul înfiorat, satisfăcut.

Jar sticlos

(Üvegparázs)

Vijelii, furtuni primenitoare, arderi,
flăcări pârjolitoare pătrund în nedomesticele,
secretele locuri de-ntâlnire între mobilele
uzate, mâncate de carii, lipsite de gust,
năvălesc în băile rămase aici de cine
ştie când, din antichitate poate, în
faianţatele interioare alăturate,
pârjolesc perdelele dintr-o bucată,
prosoapele care poartă însemnele hotelului,
paturile, fotoliile, covoarele, care îi învăluie
într-un nor binefăcător, îi acoperă complice,
plăcut îi ascund de „ochii lumii”, dar şi
pomii şi cortinele ceţii, şi faldurile
nopţii ce se lasă le vor fi complici,
îi ajută, căci îi ascund, îi dosesc îndărătul
câte unui paravan binevoitor, pot furişa
acolo, hoţeşte relaţia lor neînfrânată,
secretă şi anticonvenţională, unde fug
pentru-o zi, pentru două pe ieşirile de pericol
ale căsniciei, pentru timp limitat inducând
aer proaspăt, senzaţii noi între streşinile
care pârâie-trosnesc, apoi se-ntorc iarăşi
la vieţile lor, şi din nou totul se duce înainte
la fel, alunecă, se târăşte, iar ei, precum
doi cai legaţi alături de ham, s-au născut
pentru libertate, pentru goană, se dezleagă
iar şi iarăşi, rup orice fel de legătură,
dau cu piciorul la orice regulă, aruncă
tot lestul din nacela balonului şi plutesc
unul spre celălalt, zboară spre câte o întâlnire,
iubire atotpârjolitoare, arzătoare, răcoritoare.
traducere de KOCSIS Francisko

MIRCEA ELIADE
Din experianța Sacrului
"Este regretabil faptul că nu dispunem de
un cuvînt mai precis decît acela de „religie" prin care
să numim experienţa sacrului. Termenul are o istorie
îndelungată, deşi întrucîtva limitată din punct de
vedere cultural. Ne putem întreba dacă poate fi el
aplicat fără discriminare Orientului Apropiat antic,
iudaismului, creştinismului şi islamului sau hinduismului, budismului şi confucianismului, precum şi
popoarelor asa zis primitive. Dar este poate prea tîrziu să căutăm alt cuvînt şi „religie" poate fi încă un
termen util cu condiţia să ne amintim mereu că el nu
implică necesarmente credinţa într-un Dumnezeu, în
zei sau în spirite, ci se referă la experienţa sacrului si
prin urmare are legătură cu ideile de fiinţă, sens si
adevăr.
Într-adevăr, este greu să ne imaginăm cum
ar putea funcţiona spiritul uman fără convingerea că
ceva ireductibil real există în lume, după cum este
imposibil să ne închipuim cum ar fi putut apărea
conştiinţa fără a conferi un sens pulsiunilor şi
experienţelor omului. Conştiinţa unei lumi reale şi
semnificative este strîns legată de descoperirea
sacrului. Prin experienţa sacrului, spiritul omenesc a
surprins deosebirea dintre ceea ce se revelă ca real,
puternic, bogat si semnificativ, si ceea ce nu posedă
aceste calităţi, adică fluxul haotic si primejdios al
lucrurilor, apariţiile si dispariţiile lor întîmplătoare si
lipsite de sens."

CORNEL UNGUREANU
Simion Dănilă şi ştirile despre Nietzsche, azi
Ultima carte a lui Simion Dănilă se ocupă de
„receptarea lui Nietzsche în România”, dar şi
despre felul în care Simion Dănilă, cel mai important traducător al lui Nietzsche, a descoperit
„itinerariile” gânditorului în lumea sa. Carmen Sylva,
ne arată Simion Dănilă, este „prima cititoare a lui
Nietzsche în România”. Pe prima pagină a cărţii, Simion
Dănilă publică, în traducerea lui, poezia Nietzsche, de
Carmen Sylva. „Carmen Sylva şi Nietzsche ar fi
putut să se cunoască personal, crede Simion Dănilă,
căci au fost, la un moment dat, la un pas unul de
altul (la Genova, în martie 1883), ştiau multe unul
despre celălalt şi se apreciau reciproc, datorită unui
prieten comun: pianistul şi compozitorul August
Bungert…”. Eruditul Simion Dănilă nu se dă în lături
de a judeca psihologia regală: o face cu buna înţelegere a reginei şi a gânditorului: „Între constrângerile impuse de eticheta Curţii şi spiritul ei liber,
de artistă, Elisabeta s-a regăsit fericită în opera
dionisiacului Nietzsche, pendulând, ca Zarathustra, printre lighioanele sale, vulturul şi şarpele,
între cer şi pământ, aspirând şi ea la un dans dezlănţuitor, ca al mistralului îndrăgit de sihastrul de
la Sils Maria”. Un capitol important al cărţii, Prezenţe
româneşti la Weimar, este un studiu de… geografie culturală. „Ştiaţi că, ne atrage atenţia Simion
Dănilă, aşa cum avem în Banat o „Mică Vienă”,

există şi un „Mic Weimar”? Astfel era numită, în
perioada interbelică, Jimbolia, cea mai mare comunitate bănăţeană de germani (11.000), pentru tumultuoasa viaţă culturală a ei, pe care o susţineau
numeroşi scriitori, compozitori, artişti plastici,
traducători, gazetari, istorici şi mulţi alţii”. Cum
despre Jimbolia lui Petre Stoica, a lui Mihail Avramescu şi a lui Marcel Tolcea vom scrie pe larg cu
altă ocazie, trebuie să amintim aici despre trecerile
prin Weimar ale lui Simion Dănilă: cum, la prima
călătorie, din 1983, Nietzsche nu avea loc în bibliotecile din oraşul lui Goethe şi Schiller, în 2001, la
revenire, „lucrurile se schimbaseră mult”: „La
Arhiva Goethe şi Schiller am avut acces la manuscrisele nietzscheene, iar la renumita Herzogin
Anna Amalia Bibliothek (HAAB) — la ediţiile
princeps şi la cele ulterioare ale operei lui
Nietzsche, ca şi la numeroasele cărţi din biblioteca
personală a acestuia, cele mai multe cu importante
adnotări ale lui”.
Un capitol deosebit de important este consacrat „relaţiei” dintre Nietzsche şi Cioran, ştiindu-se,
altfel, despre „întâlnirile” lui Cioran cu Nietzsche.
Ştiindu-se, dar nu prea multe, arată profesorul
Dănilă.
Erudiţia, dar şi spiritul scormonitor al lui
Simion Dănilă ne pun în faţa unor cărţi — a unor
studii necesare pentru înţelegerera lumii de azi.
Lângă excepţionalul volum Omenescul, preaomenescul Nietzsche, să mai scriem că Simion Dănilă a
terminat Facultatea de Filologie, Secţia românăgermană, la Timişoara şi a rămas la Belinţ — sat
din apropierea Lugojului — până astăzi. Satul e
ofertant, dacă ne amintim că prima anchetă a
Institutului Social Banat-Crişana are loc, în 1934,
la Belinţ. Liderii au refuzat să înceapă ancheta la
Timişoara fiindcă densitatea culturală a capitalei
Banatului era mică: satul Belinţ putea oferi mai
mult. Profesor la Belinţ, Simion Dănilă a realizat
antologii de poezie germană, din teatrul german,
dar mai ales a tradus din Nietzsche. Primele şapte
volume din opera lui Nietzsche au pus în valoare
un germanist erudit care, după burse numeroase în
Germania, a devenit un specialist important în
înţelegerea „fenomenului Nietzsche”. Satul (comuna)
în care locuieşte i-a oferit şansa profesorului

de română de a realiza cercetări de dialectolog.
Călătoriile prin străinătăţi l-au legat de arhivele
importante, unde a descoperit documente esențiale pentru geografia literară a României.
Specialist în „transcriere fonetică”, a realizat,
împreună cu Ioan Viorel Boldureanu, antologii de
poezie dialectală „bănăţeană”.

Undeva...

NIKA TURBINA
Sosia
Posibil
Chiar în ziua de mâine
Într-o altă lume
Voi merge la întâlnire
Cu sosia mea.
Ea este reflectarea mea,
Nerostitele mele cuvinte.
E durerea
Și nenorocirea mea.
Lacrimă neuscată pe obrazul meu –
E chiar lacrima ei.
Ochii ei bolnavi sunt
Ochii mei.
Voi scoate oglinda
Spartă de mine.
Imaginea sa a rămas
În mine însămi.

Stând pe o grămadă de boarfe
Un copil orb se juca de unul singur
Cu cioburi de sticlă.
În ochi lui orbi
Se oglindea soarele
Pe care nu-l vedea.
Pe așchiile de sticlă
Jucau scânteieri,
Iar degetele copilului, tremurătoare,
Treceau printre cârpe,
Crezând că acestea
Ar fi petale de flori
Ce cresc sub cerul
Raiului.
Copilul orb
Se bucura de dimineață,
Fără a ști că noaptea
Stă mereu
Dincolo de
Fragilii săi omoplați.
1983

* * *

Ploaie, noapte, geam spart.
Cioburile sticlei
Au rămas în văzduh
Ca frunzele
Neluate de vânt.
Dintr-o dată – scurt zângănit...
Exact astfel
Se curmă și viața omului.

De ce
Am arunca
Pe caldarâm
Florile uscate
Ale zilelor trecute?
Mergem la un chioșc oarecare
Și neamânat
Pe câțiva bani ne cumpărăm
O altă frumusețe.
Părăsim prietenii buni
Încă ieri,
Ne grăbim să uităm –
Numai să nu ne doară,
Iar eu ura, iată,
O las liberă, în voia ei –
Prindeți-o, luați-o cine dorește,
Ea nu este a mea.

1981

1983

1983

* * *

* * *
Informația omenirii
Se adună în cuvântul
„Eternitate”.
Eternă e lumina
Dacă noaptea
N-o ucide.
Eternă e lumea
Dacă moartea
Nu va sfâșia
Globul pământesc.
El e transparent
Și curat
Ca zăpada de ianuarie...
Fie-ți milă de el,
Omule,
Cruță chiar casa ta
Care-i parte din tine,
O fi în ea fiul
Sau fiica ta – ei înseamnă întreg pământul.
Informația omenirii
Poate fi curmată doar de
Eternitate.
1983

* * *
Eu sunt iarba-pelin,
Gura mi-e amară,
Amare cuvintele,
Sunt iarba-pelin.
Geamăt peste stepă
Anihilat de vânt.
Fragilă e stebla –
Pelin cu firul frânt.
Născută-n chin fără alin
Lacrima amară
V-a pieri-n pământ...
Eu sunt iarba-pelin.
1982

Nika TURBINA
(1974 – 2002)
S-a născut în orașul Ialta, mama ei fiind pictor,
tatăl – actor. Curând familia li s-a destrămat și Nika a
crescut în familia bunicilor, tatăl-mare fiind scriitor.
De la patru ani fetița suferea de astm și insomnie.
Uneori, în faptul nopții, o ruga pe mama să transcrie
versurile care îi apăreau în imaginație. La vârsta de 8
ani era considerată adevărat fenomen, copil-minune,
simpatizată și promovată de scriitori valoroși ai
timpului, înainte de toate de Iulian Semionov, cu
recomandarea căruia versurile i-au fost publicate în
unul din ziarele importante din Moscova (1981).
Evgheni Evtușenko a însoțit-o la Bienala „Poeții și
Pământul” de la Veneția, unde micuței poetese i-a
fost acordat trofeul „Leul de Aur”. În 1983, la vârsta
de 8 ani, Nika e autoare a primei cărți de versuri,
„Maculator”. În 1985 mama poetei se stabilește la
Moscova, căsătorindu-se a doua oară. Nika nici pe
departe nu strălucea la învățătură.
În anul 1990 Turbina face cunoștință cu psihiatrul italian Giovanni Mastropaolo, care utiliza o
metodă netradițională de tratament prin intermediul
artei, recurgând inclusiv la versurile Nikăi. El avea 76
de ani, juna poetă – 16, dar trăiau în concubinaj, situație
ca și nefirească ce nu avea să dureze.
Poveste veche: nimeni nu știe cum să educe copii
de geniu. Poate că mai „metodic” a încercat să o facă
tatăl lui Mozart. Iar Turbina, cea de 8-10 ani, a fost
obișnuită cu exaltările celor din jur, le aștepta ca un
animăluș drăguț la circ: după ce a executat trucul, dăi caramela!
Cu susținerea personalităților influente avea să
fie înscrisă la școala teatrală, mai apoi la institutul de
cultură, însă astea nu erau compatibile cu modul ei
de viață boem. Abandonase poezia, dezamăgită până
la disperare de faptul că nu mai era admirată, adulată
ca în copilărie. Iar dacă nu înveți, nu știi ceva carte, cu
ce întreții, cu ce alimentezi dotările unui ex-copil de
geniu? Vine seceta, pustiul, ispita alcoolului, halucinogenelor... Aștepți recompensa, caramela, însă dresorii deja au uitat de tine. Ce-ți mai rămâne decât căderea prin geam de la etajul 5?... Sigur, destin foarte
tragic. Care, probabil, ar fi fost imposibil de evitat...
Traducere și prezentare de Leo BUTNARU

LIVIU ANTONESEI
O poveste cracoviană
Seara în care a dispărut Każimierż
Nu, nu este vorba despre vechiul meu prieten
KJ, pe care l-am cunoscut pe cînd era atașat la
ambasadă și, împreună cu ambasadorul, au poposit
în biroul meu, neoficial, erau în trecere spre
Suceava unde urma să se petreacă un eveniment al
comunității poloneze din zonă. Au stat cît să
onoreze un pahar de frîncușă de Cotnari, pe care
m-am grăbit să-l ofer cînd am văzut figurile lor
lipsite de entuziasm la vederea sticlelor de coca cola.
Cum mi s-a părut că le-a plăcut, am rugat secretara
să-l cheme pe șoferul meu și l-am rugat să ducă o
cutie de vin la mașina oaspeților. Nu poți să știi
cînd se poate dovedi de folos.
Dar cum spuneam, nu de prietenul mei KJ este
vorba, slavă Domnului, el n-a dispărut, ci de Orașul
Liber Każimierż, cartierul evreiesc al Cracoviei, așa
că opresc digresiunea, deși mi-a făcut plăcere să mi-l
aduc aminte, cu tot cu simpaticul lui ambasador.
După ce mîncasem de prînz, am ieșit să bîntui
oleacă pe străzi și prin librăriile din centrul
orașului. Nu este chiar invazie de cărți în alte limbi
prin ele, dar cu atenție poți descoperi cîte ceva. Așa
am reușit să-mi iau romane de Kundera și de
Makine în franceză, tot în franceză un roman de
Roth, dar și mai multe cărți despre Polonia, viața

evreilor polonezi, în traducere desigur. Polona mea
este atît de funcțională încît mă ajută să mă descurc
în gări și aeroporturi, pe terase, în baruri și cafenele
și mai ales la cumpărat țigări, „dva Marlboro light
duża”. Da, dacă n-ai la îndemînă cuvîntul polonez,
pui repede unul englezesc pe care îl știe toată lumea!
Cred că papitosy a fost unul din primele cuvinte
învățate, imediat după formulele de salut și urări.
Sînt vitale, degeaba bei o vodcă sau o bere cu un
prieten dacă nu repeți cît mai des sto lat. Cum
vedeți, polonezii sînt mai preciși decît noi, nu umblă
cu la mulți ani, ci exact o sută de ani!
De data aceasta, la cea mai veche librărie din
lume, parcă fondată la 1682, dar memoria mea nu
are acoperire în aur, n-am găsit nimic interesant.
Surpriza avea să apară la altă librărie din Rynek,
Piața Mare, o librărie combinată cu un magazin de
suveniruri cracoviene, unde am găsit primul roman
publicat de Kosinsky după stabilirea în America, un
roman scris într-o engleză atît de sumară, minimalistă aș spune, că l-am putut citi fără dicționar. Dar
un roman superb trecînd peste asta, cu imaginația
scriitorului debordînd în toate direcțiile. Se apropia
ora patru, cînd aveam stabilită întîlnirea pe o terasă
din apropiere și m-am mutat acolo. Marele farmec al
Cracoviei stă și în faptul că terasele sînt deschise în
toate anotimpurile, mesele sînt acoperite cu umbrele
uriașe, iar în partea rece a anului, au încălzitoare
electrice sau cu gaz și pături roșii de lînă. Da, Cracovia e raiul fumătorilor! Puțin înainte de patru, au
apărut – profesoara de română de la Jagiellonă și un
student român care făcea o specializare acolo, poate
studii aprofundate, masterele urmau să vină mai
tîrziu, o dată cu bolognizarea universităților. Nu s-au
așezat, m-am ridicat eu, plătisem la venirea vodcii,
da, cea cu pai, Žubrówka, preferata mea dintre vodcile poloneze. Planul nostru nu era complicat, o
plimbarea de cîțiva kilometri pînă în Każimierz și o
cină kosher acolo. Obiceiul meu în călătorii este să
mă adaptez la bucătăria locului, e și acesta un mod
de a-l cunoaște. Pe deasupra, asta îmi permite să mai
luxez dieta pe care o țin cu sfințenie în țară. Iar
despre produsele kosher mai aveam o teorie de uz
personal, că sînt sănătoase! Nu le aplic desigur o
definiție religioasă, ci una de-a dreptul medicală! Iar
în Orașul Liber, ca prin minune, puteai găsi produse

kosher mai mult decît oriunde în lume, vodcă
kosher, pirogi, bere neagră porter și orice ți-ar putea
trece prin cap. Mie îmi era dor de celebrul żurek,
borșul cu de toate, inclusiv ouă fierte și cîrnați, care
face singur o masă, dacă nu vrei desert, de cîțiva
pirogi cu carne, cei mai buni colțunași mîncați
vreodată, și o porter, pe vremea aceea de vodcă încă
îmi era dor foarte des!
Era deja întuneric binișor, în anotimpul rece
noaptea se grăbește la Cracovia, sigur că e în sudul
Poloniei, dar e totuși la nord. Cobora și o ceață
ușoară. Am luat-o pe Grodzka și am început să
coborîm spre ținta noastră. Cînd am ajuns la
monumentul pentru Katyn, bună ideea cu acea
cruce înaltă din lemn, ceața se îndesise deja. Abia
vedeam silueta monumentului, iar Wawelul era
prins complet în ceață. Mergeam pe trotuarul stîng,
ca să nu facem ocoluri și traversări inutile. Înainte
de a traversa linia de tramvai care limita imensa arie
pietonală a centrului vechi al Cracoviei, deja nu mai
mai vedeam nici la doi pași, nici unul pe altul nu ne
vedeam bine. Cînd am încheiat lunga traversare,
două benzi pietonale despărțite de liniile de tramvai,
pe malul celălalt, ceața era deja compactă. Cu un loc
comun, aș putea spune că era o ceață londoneză,
doar că eu am fost de mai multe ori la Londra, în
toate anotimpurile, și n-am văzut vreodată ceață, iar
ploi am prins vreo două scurte în primăvară. Întrun decembrie, mi-am scris articolul pentru ziarul la
care colaboram atunci la o măsuță din parcul privat
din Manchester Square, erau vreo douăzeci de
grade, de-ale noastre, adică Celsius.
Dar să lăsăm Londra în Brexitul ei de-acum, pe
care așa de haios îl ironizează McEwan în cel mai
recent roman, și să revenim la Cracovia noastră de
acum vreo douăzeci și ceva de ani. Stăteam pe
trotuar și nu ne venea să credem, ca să ne putem
vedea între noi trebuia să ne privim de foarte aproape, ceea ce acum, la vreme de pandemie, ar fi
imposibil. Pe stîlpi, becurile aruncau un fel de lumină gălbuie care nu răzbătea nici douăzeci de centimetri. Eram ca într-o mare de lapte, doar că puteam
respira. Nu văzusem pînă atunci așa ceva și, din cemi aduc aminte, nici după aceea nu am mai văzut.
Nu doar la Cracovia, ci oriunde în lume. Imensitatea albă și densă avea ceva copleșitor, mie îmi trezea

o neliniște vagă, dar tot neliniște era. Ne-am sfătuit
să ne ținem cît mai aproape unul de altul și am
plecat mai departe. În principiu, după niște sute de
metri dădeam de prima străduță spre Orașul Liber.
Nu-i mai scriu numele complet, e destul de anevoios
să tot caut z-ul cu punct deasupra, care îl transformă
în j. E ciudat cum sună numele acesta în polonă, un
fel de Kajimierj, par să aibă o obsesie pentru j-uri.
Mie îmi place mai mult cum sună în mult e dulcea și
frumoasa, dar nu e treaba mea să le fac observații.
Nebunia e că au j, doar că acesta se pronunță i…
Numai că au fost oleacă sadici cei care le-au inventat
alfabetul. Și nu mai vorbesc despre gramatică, care
pare mai dificilă decît cea germană, da, un fel de
limbă slavă cu gramatică nemțească! Dar cum
spuneam, treaba lor…
După vreo zece minute de înotat prin ceața
lăptoasă, ne-am dat seama că am ratat prima străduță spre Orașul Liber K. Nu-i nimic, ne-am spus,
sîntem mai atenți și intrăm pe următoarea. Nu se
vedea nimic, așa că am ratat-o și pe aceea. Încă nu
era ireparabil, vom intra prin Rynek Wolna, Piața
Libertății, pe lîngă muzeul de etnografie și folclor.
Ne-am dat seama că am pierdut-o și pe aceea cînd
am ajuns la podul metalic pentru tramvaiele care
leagă cartierul de oraș. Pe care, de altfel, l-am văzut,
mai degrabă bănuit, după ce m-am împiedicat eu de
un parapet. Pe deasupra, parcă eram noi trei într-un
oraș pustiu, nu circula nimic, farurile, fie ele și din
cele pentru ceață, n-ar fi putut ilumina nici un
metru în față. Nici trecători nu erau, iar dacă vor fi
fost, oricum nu i-am fi putut vedea, cred că nici
auzi. Eram nervoși, dar cumva și amuzați. Cracovia
cea magică, cu Każimierżul ei magic la pătrat, de
fapt supramagic, ne juca o frumoasă farsă. Nu eram
prima oară la Cracovia, iar în Orașul Liber mai fusesem de cîteva ori, altfel cum aș fi știut de infinitele
varietăți de produse kosher? Iar tovarășii mei puteau
fi socotiți deja cracovieni, așa că ne-am decis să ne
continuăm explorarea. Ne-am reîntors, mergînd
încet, încercînd să zărim vreuna din intrările în
cartier. Cum aveam să ne dăm seama după vreo
jumătate de oră, ratasem din nou toate posibilitățile.
Am luat-o iar la drum, cu gîndul că dacă reperăm
Wolna, ne va fi mai ușor să intrăm pe acolo. Fără
succes. Cum o luasem pe o stradă probabil paralelă

cu Piața, dar mai apropiată de podul metalic decît
de cartier, am zărit deodată, ceea ce părea să fie o
vitrină de restaurant luminată. Cu bricheta, am
luminat ceasul și am constatat că trecuse de șase,
mergeam prin ceață de mai bine de două ore, mă
simțeam umed și înfrigurat. Le-am făcut semn că
pentru mine e gata, nu mai rezist la hălăduiala aceea
fără sens. Aș spune că au aprobat cu entuziasm,
chiar dacă deloc zgomotos.
Ne-am apropiat de vitrina aceea palid luminată. Nu vedeam firma de sus, doar că era din lemn,
ceea ce deja îmi suna cunoscut și am simțit că mă
răzbește și foamea pe lîngă frig. Da, era un restaurant cu mîncare tradițională, kuchnja tradicionalna,
mi-am spus un slavă Cerului energic, am deschis
ușa și le-am făcut semn să intre. Au intrat, am intrat
și eu, cuprins de o lumină ce mi se părea orbitoare și
de o căldură binecuvîntată. Instantaneu am reperat
o masă liberă, de altfel erau puțini clienți, în salonul
pentru fumători, în apropierea căminului în care
flăcările se zbenguiau vesele. Ne-am scoc hainele
groase pe loc, era cald, poate prea cald și ne-am
așezat la o masă mare din lemn abia geluit, pe niște
scaune, eu pe o banchetă la perete în același stil.
A venit o chelneriță tînără și drăguț îmbrăcată
în costum popular din Malopolska. Cu o față veselă
și roză ca un trandafir. După aventura noastră bezmetică, în toate sensurile cuvîntului, mie totul mi se
părea frumos. Înainte de a apuca să ne dea meniurile, i-am și spus cu voce gîtuită vodcă, Žubrówka.
Cînd a revenit cu băuturile, mi-am dat seama că am
făcut rău că nu i-am spus și cantitatea! Pentru mine,
avea un păhărel cu vreo 40 de cl de votcă! L-am luat
totuși și i-am spus să mai aducă unul cu o cantitate
cam de patru ori mai mare. A înțeles imediat, nici
nu terminasem păhărelul și a apărut cu un pahar ca
lumea, umplut cum se cuvine. În afară de papanașii
de la desert, nu mai știu ce au luat companionii mei,
de altfel, țin minte papanașii pentru că eu nu am
luat desert. Eu am luat un żurek adăpostit într-un
castron generos și deși eram sătul, am comandat și o
mică porție de cinci pirogi. Mai mîncam, mai sorbeam o gură de vodcă. Mă simțeam atît de bine că
n-aș mai fi plecat vreodată de acolo, cu atît mai
puțin în coșmarul alb și umed de afară. Deja în
vreme ce mă luptam cu pirogi, am isprăvit votca.

După o scurtă deliberare cu mine însumi, m-am
decis pentru porter. Cît am mai stat acolo, am
sporăvit despre întîmplarea noastră, ajungînd la
concluzia comună că draga de Cracovia ne-a supus
unui număr de magie. Asta a fost, fără îndoială.
Trecuse de opt cînd am plecat. Ca să nu ne mai
rătăcim, am hotărît să trecem podul metalic pe
celălalt mal al Vistulei și să ținem firul apei spre
centru. Direcția bună măcar o știam. Așa am făcut,
dar nu pe trotuarul de pe malul fluviului, riscai să
mai cazi în apă și asta mai lipsea după ce ne
uscasem și încălzisem, ci pe cel de sus. Așa am și
făcut și am reușit să ajungem pe la casele noastre.
A doua zi, m-am trezit aproape de prînz, aș
spune că m-a cam stors de puteri aventura din seara
precedentă. Nu era ceață, era chiar și un fel de soare
printre norii zdrențuiți. Soarele întreg la Cracovia e
o marfă rară, chiar și vara, nu degeaba au o vorbă
care spune că anul trecut vara a căzut într-o joi! Și
totuși, în ciuda meteorologiei umede, a întunericului ce domnește o mare parte din an aproape toată
ziua, există un farmec al Cracoviei care nici nu știu
exact de ce ține. Te farmecă pur și simplu, cel puțin
așa am pățit eu și, din auzite, mulți alții. M-am trezit
mai bine cu un snop de cafele, m-am îmbrăcat de
stradă și m-am decis să revin la locul crimei, ca să
înțeleg ce s-a întîmplat de n-am reușit să găsim un
loc pe care îl știam toți, în care fusesem de multe ori,
chiar și eu. Am luat-o pe același drum, să nu
perturb experimentul, după ce am refăcut lunga
traversare, m-am oprit, mi-am aprins o țigară și am
luat-o cu pași lenți înainte. Am observat prima
intrare în Orașul Liber fără dificultăți, ar fi trebuit să
o vedem și pe ceață, măcar pentru faptul că un
chioșc destul de mare era aproape jumătate de
metru pe trotuar, în parcul după care începea
străduța, unde la vreo douăzeci de metri pe stînga
era hotelul ce purta numele cartierului, deși nu era
chiar în cartier, ci în marginea acestuia. A doua
intrare era imposibil de ratat, de asemenea, iar cea
de la Wolna, mai mult decît imposibil. Și clădirea
muzeului etnografic era ieșită în afară. Pe deasupra,
de la restaurantul tradițional, era destul să traversăm strada, să mergem cîțiva metri ca să dăm în
piața agro-alimentară a cartierului, deci în cartier!
Absolut nimic nu poate explica neputința noastră de

a găsi Orașul Liber în afara dispariției lui magice și
temporare. Acum era la locul lui, mă plimbam pe
străduțele și prin piețele sale, tocmai mă pregăteam
să intru la Pod Krokodily, să-mi iau o vodcă, sau
mai degrabă un absint, dacă tot am trecut printr-o
magie…
Și celălalt K mă întrebați, KJ, vechiul meu
prieten? O să vă spun, deși evocarea sa a fost o
întîmplare, pe care am lăsat-o în semn de prietenesc
omagiu. E bine, după aproape douăzeci de ani de
carieră diplomatică, s-a întors la catedră. Dar folosirea singularului în ce-l privește pe Każ e riscantă.
Pe lîngă orele de la Cracovia, face două zile naveta la
Varșovia pentru ore la facultatea de studii europene.
În timpul liber, se ocupă de comunitățile poloneze
din lume, din Siberia și Caucaz pînă la Suceava sau
mai știu eu unde. Iar în restul timpului, traduce literatură de-a noastră în limba polonă…
6 Ianuarie 2021, în Iași

ELINA ADAM
în anotimpul tău
am intrat ca un păgân,
admirându-ți în secret frumusețea de jad,
flăcările pale ori mult prea vii
mă chemau dintre rugi,
dar eu treceam pe lângă tine cu mândria celui singur
pe trupul tău călcând apăsa
pentru că îmi doream atât de mult
să mă prefac că nu te văd
ah, cât mi-am dorit să te ignor
să îți zâmbesc triumfător dintr-un poem prea scurt,
dar n-am știut s-o fac...
aşa că m-am întins alături de tine
și împreună am devenit leșuri
peste care visele lor ningeau ca o zăpadă
prea timpurie cu miei alergând,
acoperind strigătul nenăscuților prunci,
ale nenăscutelor tăceri care ar fi putut să se întrupeze
dar nu le-am dat voie de teamă că ar fi spus adevărul,
adevărul prin care am fi devenit liberi.

plouă ascuns peste păsări
ca dintr-o lacrimă rana ce nu se închide vreodată,
suspinul rostit la fiecare strop
cu fiecare sunet cât o aripă,
înaintând în aerul acesta mut,
și totuși ne aflăm tot mai departe
pe orbita aceasta interioară,
sperând că nu vom reveni în punctul
unde ne întâlnim iarăși cu noi,
față în față,
ca un joc de lebede albe și negre,
suntem atât de aproape
că ne putem atinge umbra cu ciocul,
ca o pregustare a celuilalt.
a început să plouă,
cu un ultim suspin ne întoarcem în direcții opuse
și tulburăm apa cu vârful aripii,
cu ploaia aceasta care a început să spele
abisul din(tre) noi.

din raţiuni de autenticitate, şi profesorii. Pornind de
la duplicitatea intrinsecă a breslei („profesorul trebuie
să conţină, în pielea şi în carnea lui, neapărat şi un
cadru didactic”), unii dascăli preferă să rămână cadre
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didactice şi să se recuze – e cazul, de altfel, al majorităţii dintre ei, dacă stăm să judecăm drept şi să evaluăm statistic –, dar sunt şi unii, cum e profesorul de
geografie Dinu Grama, care intră impetuos în joc,
aducându-şi în ajutor, pe de o parte, „vocea interioară”
(cu ajutorul căreia se rostesc pe şleau nu puţine adevăruri neortodoxe) şi, pe de alta, lecturile şi bagajul
intelectual (cam eclectic), cu scopul de a contura un
raisonneur de care autorul are nevoie din dorinţa de a
defula aluviunile nedorite, dar impuse de Sistem
sufletului său neviciat, de om integru. Cu alte cuvinte,
romanul, premeditat fragmentat, se desfăşoară pe mai
multe paliere şi voci, cele mai savuroase venind din
partea cartierului multicultural care deserveşte liceul,
unde copiii se numesc Coifu Robert Capabil, Corifeu
Buli-Truli Ferdinanț Ioji, Carbitu Purgatoria Alberta
sau Hagi Roberto Maicălgecsen etc., însă unde părinţii se dovedesc a fi mult mai umblaţi prin „Ieuropa”
decât „amărâţii de profesori” care le maltratează psihic şi intelectual progeniturile, în loc să le lase acestora dreptul „neîngrădit” de a-şi butona smartphoneurile de ultimă generaţie la ore, de cele mai multe ori
cu scopul eliberării unor suprasarcini hormonale
traumatizante.
Iepoca e cea de după 2007, ea fiind aşa cum o
ştim şi o trăim cu toţii: o UE specială, cu irizări balcanice irezistibile, cu oameni „imobilizaţi în şerpăria
realului şi concretului”, care se împart, în esenţă, în
trei categorii: euro-inerţiali, euro-temperaţi şi eurooportunişti lucrativi, exaltaţi, din această ultimă categorie făcând parte, în primul rând, les nouveaux
riches (unii foşti elevi ai „amărâtului de liceu”, ajunşi
oameni de afaceri sau parlamentari) şi, în al doilea
rând, locuitorii din Rrompolisul din proximitate,
scotocitori în gunoaie, infractori ingenui sau provocatori de incidente sociale periculoase, unul dintre acestea întâmplându-i-se chiar protagonistului Dinu Grama, care este acuzat abuziv de agresiune sexuală asupra unei eleve minore – nici vorba de aşa ceva! –,
preţul „răscumpărării” fiind stabilit, cu ameninţarea

Trilogia romanescă Didactica Nova a lui Nicolae
Suciu, profesor în Dumbrăveniul profund multicultural
unde a fost închisă şi Ana Pauker, este o savuroasă şi,
pe alocuri, extrem de comică epopee literară multistratificată, care se desfăşoară într-un liceu „fuzionat”
şi „cu moţ” de pe vremea Internetului şi a blogurilor
unde se defulează frustraţii, ambiţia autorului – confirmată pe alocuri superlativ – fiind aceea de a reuni
într-un nou şuvoi socio-politic reprezentativ pentru
funcţionarea sincopată a naţiei firicelele de sarcasm
vitriolant ce curg dinspre Matei Vişniec (Omul-pubelă),
Ţiganiada lui Budai Deleanu şi Istoria ieroglifică lui
D. Cantemir, cu singura deosebire că slobozenia de
limbă şi de imaginaţie corozivă din operele de referinţă este drastic cenzurată, la nivelul median al societăţii din Didactica..., de restricţiile globaliste quasireligioa-se ale corectitudinii politice şi de resemnarea
cutumiară a profesorimii din peisaj, obligată să se
supună ordinelor incoerente şi absurde ale ministerului tutelar.
Avându-l în fundal, ca zeu justificativ, pe histrionizatul Emil Cioran, romanul porneşte de la hotărârea extrem de luminată a directorului Umbră de a
ilustra „dotările la standarde europene” ale liceului pe
care-l conduce cu înfiinţarea unui blog, la care, în
afară de documentele pe care le postează direcţiunea
(reclamaţiile şi scrisorile primite, cu precădere, din Tribunalului, la inhibanta valoare de „1500 de Euroi”,
partea audienţei rrome), sunt invitaţi să participe, rromii regretând în cele din urmă că n-au cerut o sumă

mai consistentă.
Marea reuşită a romanului este aceea de a prezenta funcţionarea unei instituţii de stat tracasate,
obligate să subziste şi să „performeze” în condiţiile în
care ea este asediată feroce din toate părţile. Liceul e
ţapul ispăşitor în care trag cu tunul toţi: Inspectoratul
Şcolar şi ministerul supun „colectivul de cadre didactice” unei continue canonade administrative absurde,
pe când „beneficiarii principali ai actului educativ”,
adică locuitorii cartierului multicultural din care se
recrutează majoritatea elevilor bombardează direcţiunea cu fel de fel de reclamaţii halucinante, ele fiind
urcate pe blog din raţiuni de pitoresc intrinsec, mai
ales lingvistic, dar şi din dorinţa de a le sugera neîncrezătorilor că „totalitarismul transparent” (Vişniec
dixit) pe care-l promovează legile naţiei în urma logodnei cu matroana capricioasă care se numeşte UE
funcţionează cu adevărat.
Pe de altă parte, însă, „Europa braucht Ruhe”
(Ieuropa are nevoie de linişte), profesorilor recomandându-li-se temperanţă în comportament, în vorbire
şi în păstrarea demnă a standardului specific al
breslei, adică să posteze pe blog în aşa fel, încât
mesajul să încurajeze blegeala colectivă şi să nu
creeze probleme. Romanul nu ajunge cronologic,
fireşte, până la experimentul dictatorial prilejuit de
Covid-19, dar socio-analiza politică pe care autorul o
promovează trimite în direcţia unei inerţii colective
viitoare, instaurate prin victimizare generalizată şi,
de ce nu?, la o continuare cu un al patrulea volum,
care să le cuprindă pe toate acestea, fiindcă e drept că
directorul Umbră e suspendat spre sfârşitul textului
şi blogul îşi încetează existenţa din raţiuni de
economisire (nu fusese gratuit), dar liceul continuă
să „macereze”, scoţând pe bandă rulantă noi şi noi
generaţii. Unele gata sparanghelizate, dar se cuvine
să renunţăm la detalii demoralizante şi să gândim
pozitiv.
Noua rromiadă, desfăşurată parţial prin intermediul reclamaţiilor trimise către direcţiune, şi
parţial prin tribulaţiile ceţoase ale câtorva protagonişti din bazinul demografic multicultural care
deserveşte liceul, reprezintă, în mod indiscutabil,
secţiunea cea mai savuroasă a celor trei volume.
Trezindu-se cu porţile UE larg deschise, noul proletariat alteritar intră într-o efervescenţă lucrativă ieşită

din comun (autorul o numeşte exaltare), cele mai
multe acţiuni petrecându-se, cum era de aşteptat, la
umbra ambiguă a unor legi şi decrete cu multiple
deschideri duplicitare. Perfect racordaţi la cerinţele
pragmatice ale integrării în „democraţia ajutată de
ueu de Europa”, rromii descoperă subit – între alte
suferinţe şi handicapuri care pot fi transformate în
capital ideologic victimizant – că ei s-au născut în
jumătatea umbrită a graţiei europene, nenorocul
putând fi corectat prin aderarea la hotărârea Ungariei
de a le oferi maghiarilor din afara graniţelor a doua
cetăţenie. Problema e că, pentru a obţine paşaportul
(cu care, de pildă, poţi călători fără viză în SUA şi eşti
mai bine văzut în UE, decât cu al nostru, obişnuit), ai
nevoie de cunoaşterea limbii maghiare, pe care viitorii cetăţeni ai statului pe care românii îl suspectează
de toate relele şi-o însuşesc fie la „cursul scurt”, fie
direct în registrele onomastice ale noilor-născuţi, ceea
ce face ca în cataloagele liceului să apară elevi ai căror
părinţi se numesc Chirteşcolacu (prenumele fiind
Huanita).
Tot perfecta racordare la tot ce se poate exploata
într-o direcţie mercantilă îi determină pe locuitorii
cartierului multicultural care deserveşte liceul să-i
ţină sub asediu epistolar pe profesori (unii dintre ei
doar cadre didactice, aşa cum spuneam...), instanţele
de apel invocate în scop de terifianţă fiind Serviciul
112, Inspectoratul Şcolar, dar şi presa, în special cea
de pe micul ecran, în fruntea listei aflându-se, de
departe, isterizaţii de la „Antena 33”, care au neplăcutul obicei de a spune doar lucruri care te scot din
sărite. Rromele (ele au timp să scrie scrisori, bărbaţii
fiind „în câmpul muncii”...) au, ca şi „progeniturele”
lor, atenţia focalizată pe o singură direcţie principală,
cea hormonală („Mişcă deja hormonii în fetele estea ca
limbricii în purceluşi”), obiceiul odraslelor de a-şi trimite mesaje telefonice în timpul orelor, cu scopul de a
le părăsi pe motive sexuale, putând avea, drept consecinţă, declasarea intracomunitară a cuiva din cauza
unei sarcini nedorite sau, dimpotrivă, prinderea în laţ
conjugal a unui neatent testosteronic, care, altminteri,
nu şi-ar fi întins cuminte mâinile să-i fie puse în
cătuşele căsătoriei.
În consecinţă, şi reclamaţiile au o coloratură
tactică adecvată, în funcţie de interese. Profesorii sunt
denunţaţi că nu sunt suficient de vigilenţi ca să preîn-

tâmpine ca fetele să nu fie „chipăite pe burlan” sub
adăpostul protecţiei pe care o oferă băncile din clase,
o ţintă predilectă a atacurilor reprezentând-o profesorul de fizică, acuzat că predă în mod lasciv lecţia cu
„bombina de seducţie”, făcându-le pe eleve „să se exciteze de mama focului”. De regulă, însă, torţionarii de
la catedră o încasează şi mai rău, ca de pildă atunci
când ei sunt acuzaţi că „scriminează elevii”, „făcândui de cacauă” în faţa colegilor, unii ajungând să fie
„anticapaţi” după câte o bătaie, pe care ei nu ezită să
le-o administreze şi educatorilor, din dorinţa de a
epata masculinizant şi de a obţine galoanele cuvenite
în ochii colegelor. Foarte extinsă, secţiunea multiculturală din roman e relevantă prin eşantionare, dar nu
ajunge să furnizeze o analiză socio-comportamentală
şi psihologică mai adâncă, dorinţa de pitoresc a autorului împiedicându-l pe acesta să sondeze în profunzime.
Mai nuanţată şi plauzibilă sub aspect identitar e
însă figura protagonistului, Dinu Grama, dedublată,
cum spuneam, pe un palier biografic şi pe unul
proiectiv, al vocii sale interioare, cele două izbutind să
articuleze figura, bine realizată literar, a unui raisonneur blazat, obligat de Sistem să acţioneze pe logica
celor două euri, cel autentic, în esenţă radical şi protestatar, fiind dublat de unul resentimentar, adaptat la
nevoile ipocrite ale meseriei. În consecinţă, personajul
e construit în aceeaşi cheie în care apar unii dintre
protagoniştii lui Matei Vişniec sau cum e Simion
Liftnicul al lui Petru Cimpoeşu, orgoliul integrităţii
autentice fiind bine ascuns în cochilia unei existenţe
adaptative meschine, pe care personajul o dispreţuieşte recurgând la argumente preluate de la Cioran, de
la existenţialişti şi din alte surse intelectuale similare,
menite să indice inadecvarea. Desigur, Dinu Grama
dispune – ca majoritatea membrilor generaţiei sale –
şi de privilegiul de a părăsi nepedepsit tărâmul sociopolitic pervers din perimetrul carpato-danubianopontic („Democraţie să fie, că de nemernici nu ducem
lipsă”), însă el refuză relocarea în Occidentul „hiperorganizat” al tuturor lucrurilor bine rânduite din
acelaşi motiv histrionic şi „dostoievskian” pentru care
Cioran a refuzat să devină un cartezian perfect funcţional în Capitala Franţei, adică dreptul la autenticitatea
furnizată de supliciu: „acolo, în exil, mi-ar lipsi, domnule,
stresul est-european.”

Stresat în mod programatic, aşadar, dar şi din raţiuni
terapeutice personale, fiindcă personajul e de părere că
translarea unui profesor în structura funcţională a unui
„cadavru didactic” nu reprezintă, în ultimă instanţă,
altceva decât fosilizarea celui dintâi, Dinu Grama îşi
asumă, ostentativ, cultul compensativ al unui supraeu
protestatar (în persoana unui concitadin, Frimu, care
„şi-a vândut scheletul”, şi „s-a ridicat, prin sfidare, deasupra nenorocirilor acestei lumi”) şi se foloseşte de libertatea oferită de blogul liceului pentru a pune în circulaţie opinii neortodoxe, pe care lumea din jurul său le
cam ocoleşte din prudenţă. El e convins, de pildă, că,
sanctificând Europa ca instituţie, în detrimentul dimensiunii sale interioare, care ţine de imperativul civilizaţional, continentul a sărit direct în capcana unei
democraţii ramolite, care e ţinută în viaţă cu ajutorul
unui număr însemnat de baloane de oxigen (fără
excepţie, ipocrite), noua religie a transparenţei, care a
înlocuit-o pe aceea a excelenţei personale şi a personalităţii, fiind unul dintre acestea. Transferul a generat
o degringoladă axiologică echivalentă cu un program
socio-politic de „şobolanizare” („noua umanitate va fi
şobolanizată, a spus şi la Antena 33”), pe care şcoala e
obligată să o cauţioneze, din simplul motiv că falsul şi
mistificarea trebuie să ia locul adevărului şi al
meritocraţiei.
Sugerând, însă, toate acestea, autorul postărilor
neconvenţionale de pe blog se menţine în limitele rezonabilului şi ale sarcasmului democratic, participativ,
aşa cum proceda şi Cioran vitriolând împotriva Franţei
de adopţie în timp ce deambula prin minunăţiile
tihnite din Jardin de Luxembourg (Friedgard Thoma
dixit.) Protestatar prudent şi vătuit, Dinu Grama nu va
declanşa nicicând o răzmeriţă, nu va ajunge la „gestul
sublim” de care vorbea prevenitor Noica, cu scopul de
a-i ţine pe Liiceanu şi pe Pleşu departe de „acţiune”,
pentru simplul fapt că el trăieşte într-o epocă în care
până şi revoluţia a fost demonetizată. După logica
romanului, distincţia dintre dictatura ceauşistă de
odinioară şi cea ieuropenizată de acum se poate măsura cu imaginea unui om care se îneacă. Atunci, mai
exista paiul de care el să se agaţe; acum, lacul e
primitor, perfect curăţat de toate aluviunile salvatoare
cu putinţă.
Pe această portiţă intră în roman noua „cremă a
societăţii”, les nouveaux riches, îmbogăţiţii peste noapte

ai oraşului, din asimilarea şi curtarea servilă a cărora
unii directori de şcoală îşi fac un program de viaţă,
drapând amuşinarea servilă în faldurile ipocrite ale
dotărilor la standarde europene, la care nici o unitate
şcolară nu poate ajunge decât prin intermediul unor
sponsorizări aparent dezinteresate. Avem aici, pe de
altă parte, şi o tratare în cheie melancolică a citadinităţii
ca atare, cu rosturile clasice răsturnate (ca-n Biserica
Neagră a lui A.E. Baconsky), fiindcă „centrul” localităţii
„de tip nou”, în care se desfăşoară acţiunile romanului,
îl reprezintă cimitirul, micşorat ca suprafaţă în mod
abuziv de către edili în momentul în care un investitor
decide să desfiinţeze câteva gropi şi să strămute câteva
cruci pentru a construi pe locul lor un supermarket.
Unii dascăli se decid să locuiască în cripte înainte de a
le fi venit sorocul clipei de pe urmă, romanul deschizându-se, prin intermediul unuia dintre ei, agreat de
către Dinu Grama (semiparaliticul Cuţari, fost profesor
de desen), înspre un palier parabolic, mândria liceului
la care Dinu predă fiind întreţinută, între altele, şi de o
„grădină zoologică” cu animale exotice pe care directorul o amenajează în spatele curţii, din foarte pedagogica dorinţă de a stimula în sufletul elevilor tandreţea faţă
de animale, uşor metamorfozabilă în iubirea pentru
oameni. Numai că mamelor rrome nu le plac parabolele, unul dintre subiectele principale ale reclamaţiilor
pe care ele le expediază direcţiunii fiind acela al desfiinţării neîntârziate a menajeriei, cu locatarii căreia
unii elevi tind să se identifice în mod necritic, la vârsta
dificilă a identităţii de rol şi a maturizării.
Trilogia romanescă a lui Nicolae Suciu reprezintă,
în economia fiecărui cititor, o foarte bine realizată invitaţie la autoscopie, dar foarte multe dintre răspunsurile
pe care ea le suscită rămân suspendate în aer, fiindcă
lumea pe care o descrie cartea alunecă ineluctabil –
personajele nu sunt conştiente de asta, dar o presimt –
înspre covidizare. Care nu e doar o simplă criză medicală, ci şi un scenariu de resetare socio-politică globală,
realizat prin anonimizare. Aveau dreptate croncănitoarele sfârşitului negru: singura forţă capabilă să
solidarizeze planeta, să-i facă pe toţi să se comporte la
fel e eschatologia.

ALEXANDRU CAZACU
Un trecut panoramic
Părul tău amintește
de femeile fatale dintr-un policier
new yorkez al anilor treizeci
de liniștea lăcomă a budoarelor
dintr-o lună de miere și pelin
și de atâtea și atâtea nimicuri
capabile să declanșeze mașinării infernale
când te aștepți mai puțin
precum fulgii primei zăpezi
ce strivesc orașul
la intersecțiiile altor veacuri
Totul pare topit intr o alchimie absurdă
iar câmpia amenință cartierele marginașe
cu un trecut panoramic
unde butoiașul cu rom
de la gâtul câinilor Saint Bernard
nu mai vrea să se deschidă

Eram gata
Eram gata sa traversăm o nouă aparenţă
alături de galbenul lunii Octombrie
venit din țesutul mumiilor
gata să tăiem nodul gordian al întâmplării
să se termine odată cu viețile paralele
ale unui singur personaj
să iasă iepurii siguri pe sine
din pălăria pipernicită a scamatorilor
si treacă un batalion de iluzii
cu mersul înpleticit pe Podul Suspinelor
Eram gata să privim in față
toți prietenii pe care nu i-am avut
și toată dragostea care nu ne va întâlni niciodată
când seara se auzea căzând în orașe
ca o vietate ce lovește-n pereții de fier
ai unui seifunde stă închisă

NICOLAE SUCIU
DIDACTICA NOVA
13.

ÎNTRADEVĂR, nu-i nici un secret: Omul cu
jumătate faţă de bou a existat şi va exista întotdeauna.
Prin anii ‘57‘65, când lumea se-nghesuia să ajungă la
circ, nu era altă distracţie mai mare, decât să-l vezi pe
omul cu jumătate faţă de bou, fie în minutele pe care
le avea în program, fie când apărea la geamlâcul
caravanei cu care îl deplasau circarii dintr-o localitate
într-alta. Aşadar, lumea era dornică pe atunci, să
intre cu orice preţ la circ, nu atât săl vadă pe piticul
scamator, pe scuipătorul de flăcări, pe cel cu şerpii
încolă-ciţi pe corp sau pe motociclistul care se
hazarda să urce ca un nebun, pe zidul morţii şi nici că
n-ar fi avut ce face acasă, cu toate că încă nu ştia peatuncea, cei televizorul. Lumea se-mpingea să vadă,
de fapt, ce nu mai văzuse niciodată. Să-l vadă pe mult
aşteptatul om cu jumătate faţă de bou.
Şi circul venea în orăşel, de regulă, pe la mijlocul
lui august în aşa fel, ca de sărbătoarea naţională de
atunci, să aibă lumea distracţie la discreţie. Spectacolele zilnice erau bine popularizate fie prin dobaşul
orăşelului care mergea spunându-şi poezioara pe fiecare stradă, şi anunţa, cu vocea lui intrată până şi-n
sângele proaspăt al copiilor, fie prin megafonul unei
caravane care, la fel, se plimba pe străzi, scotea şi ea
lumea afară din case, ca la urs, şi o invita pe banii ei
la circ. Mergeau la circ şi cei care până atunci, nici
nar fi vrut să audă de el. Mergeau de fapt la circ toţi
cei cărora nu le venea să creadă că poate exista aşa
ceva: să vadă pe omul cu altfel de faţă decât oamenii

normali. Cine nu mergea la circ? De fapt cine mai stătea acasă? Ba după ce ieşeau de la circ, li se turna în
cap tot felul de gogoriţe, cum că, în realitate, ei, foştii
spectatori şi acum oameni ca toţi oamenii, nu văzuseră nici un om cu astfel de malformaţie şi că tot ce
văzuseră ei era rodul unei simple iluzii. Câţi nu-şi
duceau cu ei, în plasă, o cărămidă, două, ca să şi le
aşeze pe moalele capului, sub pălărie, sau sub şapca
tip Stalin, la modă atunci, ca prin apăsare firească, să
nu cadă captivi iluziei şi deci să vadă adevărul
adevărat şi golgoluţ. Noroc bun! După ce că stăteau ca
fraierii cu cărămizile alea pe cap, cel puţin o oră, plus
încă o jumătate, la coadă la bilete, nici măcar nu
reuşeau să-l vadă ca lumea pe omul cu jumătate faţă
de bou.
Într-adevăr, întotdeauna când venea circul, localnicii nu mai aveau deloc astâmpăr. An de an se găseau
atât în oraş, cât şi în satele vecine, aflate şi la circa 15
km distanţă, destui curioşi, atât maturi cât şi mai ales
copii, să vadă cum arată un omminune. Pe omul care,
în acelaşi timp, poseda, pe lângă o jumătate de faţă de
bou, o altă jumătate de faţă, cea de om normal. Iar
jumătatea feţei de bou era dotată cu un ochi enorm,
cu gene albe şi lungi, cu o ureche mare de bou, cu o
jumătate de limbă mai lungă şi poroasă şi mai ales cu
un corn ieşit bine din cap pe jumătatea frunţii de bou.
E adevărat. Atunci, în anii aceia, lumea era mult mai
curioasă, dar cu certitudine, şi mai naivă, decât azi.
Multora nu le venea să creadă că, lângă biserica încă
neterminată, aflată în roşu, fără acoperiş, cam
incomodă în locul acela, se puteau întâmpla
asemenea lucruri ieşite din comun; adică nu numai să
campeze circul acolo, lângă zidurile sacre sau să
folosească biserica drept closet, dar să mai şi arate
lumii ‘jde de lucruri diavoleşti. Câţi nu vedeau purul
adevăr în această privinţă, dar tăceau şi îndrugau:
„Lungăi limba boului, da’ nu ştie grăi.”
Începea spectacolul de circ şi, după ce se derulau
toate numerele, unele arhicunoscute, la sfârşit, câteva
minute, apărea bomba: era adusă din culise minunea:
omul cu jumătate faţă de bou. Atunci spectatorii
amuţeau definitiv. Ai fi putut să-i injectezi sau să-i
înţepi în fese cu te miri ce sculă, de la un ac cu
gămălie, la o pioneză sau de la o sulă, la un piron, că ei
nu reacţionau, decât numai şi numai la ceea ce vedeau
pe scenă. Nu le venea să creadă că omul cu jumătate

faţă de bou ştie să şi vorbească. Şi atunci pe toţi spectatorii îi treceau fiorii. Vorbirea omului cu jumătate faţă
de bou era mult mai interesantă decât vorbirea unui
om normal, pentru că, printre altele, vocea lui fie suna
a muget sugrumat, consoanele fiind articulate aiurea,
atât de dinţii jumătate de bou, cât şi de buzele şi limba
jumătate de bou fiecare, fie a cavitate bucală dotată
numai cu o jumătate de limbă de om.
Omul cu jumătate faţă de bou avea, cei drept,
mare trecere la lume. Devenise chiar o personalitate.
Cât stătea circul în orăşel, numai de el se vorbea peste
tot. Atât în prăvălii, cât şi în alte locuri publice unde
era mare afluenţă de public: spital, instituţii socialiste
de pe raza oraşului, sediul C.A.P şi G.A.S, Biroul de
partid, Sfatul Popular, diverse magazine, C.E.C, Poştă
etc. Despre acelaşi subiect discutau oamenii atât la
ieşirea din biserică, cât şi la înmormântări. Atât la
nunţi, cât şi la botezuri. Atât înainte de marea sărbătoare antifascistă, antiburghezo moşierească şi antiimperialistă, „23 August”, cât şi după mult aşteptata
sărbătoare naţională.
Copiii, transfiguraţi de-a binelea, după ce ieşeau
de la circ, se jucau de-a omul cu jumătate faţă de bou
sau măcar vorbeau între ei de omul cu jumătate faţă
de bou, ca de un adevărat salvator al patriei. Ca de un
Patric Lumumba, la modă atunci. Rosteau consoanele
sau vocalele, ca şi cum cineva le-ar fi smuls şi lor
limba în vreo eră mai puţin glaciară, a ilegalităţii
proletare sau le-ar fi tăiat-o de-a binelea tot cam peatunci.
Cei care copilăriseră în acel deceniu şi fuseseră
la circ sunt invitaţi să-şi aducă aminte şi azi, cât de
importantă era întâlnirea lumii cu omul cu jumătate
faţă de bou. Aceasta cu toate că cerul liniştii societăţii
de atunci fusese zdruncinat de evenimente mult mai
importante, cum fusese moartea năprasnică a lui J.F.
Kennedy, a lui Gheorghe Gheorghiu-Dej sau Primăvara
de la Praga… Mulţi dintre cei care mergeau regulat
duminica la biserică, de dragul omului cu faţa de bou,
erau în stare să şi întârzie de la liturghie sau chiar să
renunţe la ea. Nici nu mai vorbesc de cei care erau
gata să-şi amâne excursii, expediţii, chefuri, distracţii
de tot felul sau nu să nu se mai grăbească la treieratul
de la Ceape sau de la Gease, care era în toi, numai să
ajungă şi ei pe fază la circ şi să fie acolo haptac, când
omul cu jumătate faţă de bou va fi nevoit să se

deplaseze, să iasă din caravană şi să intre în pavilionul
propriu-zis al circului, înainte sau după spectacol.
Şi mai apoi, cel mai izbitor lucru era modul cum
ştiau cei mai mulţi spectatori să ia în discuţie
avantajele pe care le avea omul cu jumătate faţă de
bou. Ba chiar unii regretau că nu se născuseră aşa şi
ei, cu mutra aceea de om cu jumătate faţă de bou.
Câte avantaje n-ar fi avut! Negândindu-se fraierii că,
cu cât s-ar fi născut mai mulţi astfel de oameniminune într-o societate bazată pe drepturi egale între
cetăţeni, cu atât lumea n-ar mai fi fost aşa curioasă,
iar circul ar fi dat desigur faliment. Dar cei mai mulţi
visau deja să-l audă pe omul cu jumătate faţă de bou
vorbind măcar la radio. Era logic că circul chiar şi
atunci ar fi putut da faliment. Cert era că lumea nu
mai putea sta aşa, ţinută trează numai de circ. Auzeai
vrând-nevrând întrebări de genul:
– De ce la televizorul de la Căminul Cultural puteai
vedea numai şi numai fotbal cu carul, nu şi alte
sporturi? De ce puteai vedea numai transformările
socialiste, nu şi alte transformări, mai puţin socialiste?
De ce, eventual, puteai vedea la televizor iluzionism
pe viu, dar nu puteai vedea un nemaipomenit
spectacol cu omul cu jumătate faţă de bou?
Se zicea, îşi mai amintea Dinu şi acest lucru, că
omul cu jumătate faţă de bou ar fi apărut în sfârşit, şi
la televizor, dar că nu l-ar fi văzut nimeni. Se mai
zicea că la televizor, acea arătare n-ar fi chiar aşa de
distractivă ca în realitate…
(fragment din trilogia Didactica Nova, apărută la
Editura LIMES)

Vinaesteamea, cuvintelenusunt, mereu, poemedinvară
Sunt injectate uneori, fatal. Injectate de gheară.
Iubirea va smulge gheara din inima celui iubit
Lumina va deveni cântec, versul, răsărit

Doar cei care ne sânt

CLARA MĂRGINEANU
(1972-2020)
CUVINTE INJECTATE DE GHEARĂ

Oamenii care pleacă nu ne mai încap,
Ne rămân mici, precum hainele din copilărie,
Arată precum paparuda care cheamă ploi în plin potop,
Stricând rima vieții și ceea ce chiar a trebuit să fie
Oamenii care nu pleacă nici n-au nevoie de întâlniri,
Ce e deasupra le întoarce mereu clepsidra din creier
Rochii, eșarfe și parfum, de sub tranșee
Lacrima umilinței, zâmbind, mângâie viața și sap
În mica insulă de timp din amintirile noastre
Lumină și viață, cutreier…

Cuvintele nu sunt, todeauna, ale noastre,
Sunt injectate de durere, neiubire, singurătate
Şi, mai ales, de otrava lor, a celor care
Ne scrijelesc privirea, ne înfig aşchii în ochi,
Să orbim, ca şi ei, ca şi ele...
De ce, Doamne, de ce, Doamne, am întrebat,
Tocmai el... De ce ea, le-am dat sânge din inima mea,
Şi bucăţi de viaţă, de ce?
,,Iuda L-a sărutat pe Hristos, nu uita!”, răspunde
glasul din lacrima mea,
Te vor tot săruta, draga mea... Te vor săruta şi te vor uita,
Este greu de dus viaţa ta, ei te vor tot săruta...”
Precum Iuda, Doamne? „Da, şi el şi-a făcut treaba sa”.

Oamenii care pleacă nu știu că ne vor,
Nici negru tăciune, nici alb orbitor
Oamenii care ne rămân picură sânge dincolo de mască,
Și atunci, statuile încep să își vorbească.

Privesc în ochii lor, oare cred că nu simt şi nu ştiu?
Suferinţa e intuiţie, eşecul, târziu,
Mă doare, mă doare şi cad, pe stradă Salvare nu e
O cruce de lumină tace răspunsul „de ce”
Nu mă voi vindeca de spaima că neputinţa
Poate spânzura, în public, taina prieteniei.

Rănesc lumina desuetă, cu spini pe creştet am iubit,
Un act, un pact, o verighetă, neverosimil, te înghit.

Ochii aprinşi de bucurie sunt o amară ipocrizie,
Vor, tânjesc, nu te iartă că eşti, aşa cum eşti
Privesc în ochii lor, chiar cred că nu simt, că nu văd?
Conturul rânjetului, tăcere, prăpăd...

Cei care pot sunt doar cei care ne sânt
Ne vom spune: ,,Cândva, am locuit cu tine, pe Pământ!”

Aşchii de icoană
Îmi taie viaţa cu dreptate, un adevăr negat intens,
E cuplul ca formalitate, tânjind mereu, perechea sens

Pentru iubirea cu hotare, pentru delirul în balans,
Perechea-sens cere iertare, formalitatea râde fals.
El e străinul, ea străina, cuplul se smulge din război
Bătăi de gong despart lumina, în poezia de apoi.
Nu te-am găsit în nici o carte, e scris în arşiţa din stele
Să fii şi să rămâi departe, arzând în rostul vieţii mele.

Schimbăm tăceri, a câta oară, la nunta noastră nentâmplată
O stea, în pas de dans, coboară şi ne promite altă soartă.
Numai din cer aştept opinii, despre ce-a fost întâmplător
Şicândnejudecăstrăinii, ne-ascundemchiarsub ochiilor.
Dragostea mea, cerească mană, pierdută-ntr-un
război nebun,
În aer, aşchii de icoană se-aşează şi te recompun.

Sărutul femeii poem
Femeia poem bea în taină din omul chitară,
Atunci când fantasmele capătă trup şi respiră
Amfora lemn descântă cuvinte, arde Steaua Polară
Clipa răzbeşte spre constelaţia în formă de Liră
Artiştii lumii dau seara un spectacol regal
Versul şi struna sângerează frumos, în tandem
Ritualul sacrificiului taie în două, egal
Omul chitară şi femeia poem.
Orfeu o pierde pe Euridice, jeleşte cântec, o regăseşte
Iubirea se stinge în legendă, o pierde a doua oară
Femeia poem imploră şi strigă orbeşte
Spre înserarea din har, a omului chitară.
Doar spintecarea dintre ei rămâne liberă şi sfântă
Ca liniştea dintre ce tânjim şi ce putem
Doar omul chitară ştie şi poate şi cântă
Sărutul de viaţă al femeii poem.

Am fost cândva, altă femeie
În cârciuma dintre ruine şi balalaica este beată
În noaptea asta ies din mine, voi deveni altcineva
Şi poate, totuşi, voi afla de ce-ntr-o viaţă spulberată
Am fost, cândva, altă femeie care-şi dorea să fie eu.
Doi ochi vrăjiţi, din altă lume, celest, imperial, albastru
Mă strigă ireal, pe nume, îmi sunt şi boltă şi hotar
E poate un destin cu har care îmi mângâie dezastrul
Mi-e milă de acea femeie care-şi dorea să fie eu.

Poate-i un sfânt care coboară cu mine-n cârciuma uitată
Poate definitiv e seară, peste ce n-am dorit să fiu
Acum chiar simt şi parcă ştiu, o încordare de-altădată
Am fost cândva, altă femeie care-şi dorea să fie
S-a frânt coloana verticală a unui ev, în care plâng
Tăcerea asta milenară dă balalaica de pereţi,
Nu te opri, aşa înveţi, să sorbi lumina din adânc
Mi-e milă de acea femeie care-şi dorea să fie eu.
Rămâne forţa poeziei, învingătoare în prăpăd,
Rămâne lacrima trufiei, peste absenţa necesară
Şi peste jale este vară, filmul îl ştiu, l-am scris, îl văd
Femeia veşnic amânată va obosi să fie eu.

Femeia cruce
Legea nescrisă mă interzice,
Totdeauna rană. Niciodată sfîrşit.
Prizăm fericiri, rafinăm plăsmuiri,
Femeia cruce spune că nu ai murit
Absenţa ei, cuţit. Cicatrice
Un acord de prohod la concert ne cheamă,
Vom fi acolo demni şi verticali,
Spoiţi artistic cu neputinţă,
Te îmbeţi hotărît cînd ţi-e teamă de teamă
Ating obiectele pe care le-ai atins,
Întreb, păcatul se poate trăi în două vieţi?
Sau în două divinităţi?
Ai în mîini cheia către pierzanie, arde metalul ei
De femeie dogorîtă în vis,
Inima, hrană pentru vulturi înfometaţi,
Aţi iubit mult, deci veţi fi iertaţi…
M-ai urcat într-un tren cu destinaţia vară
Un viscol sfinţit înapoi mă aduce
Legea nescrisă mă interzice.
Totdeauna rană. Niciodată sfîrşit.
Dacă vrem să fim lumină sîntem cruce.

Aproape fiecare poem poartă emblema unui loc celebru, și asta drept titlu. Orașul e jalonat de ele, precum
cartea de aceste tiluri-emblematice, care purtau de la
început nume săsești, germane. Confruntarea pare de la
început să fie între timpuri: timpul individual al poetului - care se confruntă cu melancolie, cu tristețe, „o
tristețe întârzie mirarea mea“ (Sibiu/Hermannsstadt), o
sintagmă absolut simptomatică pentru acest volum – și
orașul încărcat de timp și vremuri.

ANDREI ZANCA
Dumitru Chioaru. Scene din orașul vitraliu
(Szenen aus der Krichenfenster-Stadt),
volum bilingv, Ed. Armanis, Sibiu.
„tot ce are loc în absența iubirii, ca stare
de vibrație abia cunoscută de tot mai mulți,
e timp, una, care ne controlează viața, neîncetat.“

spuneam cândva pe vremuri. Citind cartea lui Dumitru
Chioaru Secvențe din orașul vitraliu, se remarcă încă
din titlu această obsesie a timpului, a secvențelor.
Copilăria este răspunsul cel mai limpede dat timpului,
parafrazând aici și vorbele unui scriitor moldovean:
câtă vreme se joacă, copilul rămâne copil, e însuși jocul;
când însă își dă seama că se joacă, copilăria a trecut.

Aceste spuse, laolaltă cu faptul că în fond totul ni se
trage de la rănile nevindecate ale copilăriei însoțesc
parcă fiecare poem al poetului, născut la Sângătin, în
apropiere de Sibiu, meleag pe care l-a părăsit tocmai în
anii fragezi ai adolescenței, cu consecințele de rigoare,
pe care le găsimt la tot pasul în acest itinerariu poetic,
dedicat Sibiului. Îmi aduc aminte de Cioran, care a fost
adus și el la o vârstă asemănătoare la studii, adus în
Sibiu, părăsind cu inima sfâșiată satul natal montan,
lucru care va lăsa în el urme, abia detectate, însă mereu
prezente, până la moarte. A lăsat cu mâhnire și cu
urme adânci satul natal, dus la Sibiu, și de acolo
pornind spre București la studii, unde a ajuns … pe
culmile disperării.

Mai spuneam cândva, că fiecare beneficiază de un timp
absolut personal la naștere, de aici se pare că se trag și o
mulțime de neînțelegeri între oameni. Trăim în timpuri
absolut diferite, cum există un timp al arborelui, al ierbii,
al veveriței, etc., pe care le-am cuprins toate în timpul
obiectiv, sub semnul căruia stăm cu toții, care însă
ignoră răsăritul soarelui, apusul soarelui, ba mai ales și
noaptea, după care se orientau, cu mult înainte toți, și
iată, în același poem, către final: „o zi de primăvară din

bancă priveam/ afară cum crește lumina înspre Podul
Minciunilor ...“.

Subliniez acest lucru, spre a remarca faptul că, deși
poemele poartă titluri emblematice ale unor locuri
celebre, sibiene, demersul poetic este de esență absolut
subiectivă, aproape neoromantic, în care timpul și vremurile alcătuiesc un amalgam, pe care o subiectivitate
conștientă îl străbate, și-i dă astfel o structură absolut
lirică, însă în mod paradoxal reliefează în același timp și
„subiectivitatea“, celor descrise, lăsând cu ironie, intarsiile timpului convenit, „obiectiv“, să-și dezvăluie toate
măștile.
Tristețea, melancolia, viul se confundă cu cele așa-zis
„neînsuflețite”, rolurile se schimbă mereu, însăși „pereții
coșcoviți ai timpului/ se năruiesc în hăul amintirii” (Scara
Fingerling, Die Fingerlingsstiege), și apoi, înspre final,
din nou, același ton ironic, jucăuș, „urc sau cobor? mă
întreb, pe cînd piciorul/ stă încordat în aer/ și ceasul bate
lungși melancolic”...

Sub feeria medievală a emblemelor, cu „capul răvășit de
amintiri“ (!), totul e parcă o scenă, pe care se desfășoară,
mai mult ori mai puțin ironic ori chiar romantic, singurătatea subiectului prins în propriul, inconfundabilul
său timp, la rândul său prizonierul parcă a unui timp, a

unei vremi de mult scurse, topindu-se între ele într-un
ecou poetic original.
Totul, într-o evanescență mistuită și mistuitoare,
printre care se insinuează citate celebre din marii
filozofi, reminescențe poetice, stârnite de creatori
vestiți, figuri mitologice infonfundabile, care la urmă
par să încremenească toate, ca și vestigiile
emblematice evocate. O mistuire, care e și ecoul
dorului de meleagul natal, fără îndoială.
Lectorul este treptat și el învăluit în toate acestea, mai
ales prin prisma subiectivă a „migrării satului spre
oraș“, care amintește de celebrul lumpenproletariat,
una din marile crime ale fostului regim, o pătură
socială parcă dezrădăcinată, nici săteni, nici orășeni,
lumpenproletari, care azi alcătuiesc marea masă de
manipulare, tocmai din acest motiv, care acum îi
determină, tot prin regizări abile să ia calea
străinătăților, calea înstrăinării definitiva, se pare, locul
unde se vor naște printre străini. Totul curge, se
întrepătrunde într-un tragism, care se vrea risipit prin
ironii abia resimțite ori de enunțuri, de-a dreptul
izbitoare.
Se desprinde lent faptul că mai toți, odată copilăria
dusă, ne luptăm să ieșim din junglele statornicite al
minciunii, în care trăim cu toții, și din care puțini vor
încerca vreme de o viață să se smulgă, cum spunea
cândva un vagant, unde-i bine, nu-i de mine, unde-i
rău, hop și eu!

Rămâne de analizat însă, tocmai binele aceasta, care
determină invariabil alegerea răului. Este forma celor
rupți de cer, care își caută drumul, deseori scârbiți, tocmai de binele cuminte al celor adaptați din teamă ori
din leneșa nepăsare tot mai sporită ori de rafinata
sătulie, cum remarcă încântat un scriitor, calificat de
critică, drept autor de scrieri personale...
Vatra, pe veci încrustată în memorie a copilăriei, nu
poate fi uitată. Ea este evocată în fond aproape la tot
pasul, cu un regret, cu o melancolie sfâșietoare, arcuită
în momente de ironie și de sarcasm aproape. Îndeobște, în majoritatea poemelor, ce poartă un titlul unui
construct emblematic, aproape muzeal, se pornește, de

la o constatare, aparent naiv-proaspătă, spre a configura, potrivit structurii evocate de titlul emblematic, o
anume structură, pe care o ia treptat și poemul, însă
care modelându-se pe această structură, nu uită niciodată să insinueze foarte fin, abia observabil, valoarea,
trăirea subiectiv-auctorială a poetului, aflat mereu
departe de paradisul meleagului natal.
Și o face cu multă măiestrie, deși parcă în joacă, fără să
se impună în mod carnavalesc, utilizând delicat
valențele ironiei, ale constatărilor amar-melancolice, pe
alocuri de o tristețe, care întoarce mereu axul, aproape
insesizabil spre copilărie, spre trăirilor fără de echivoc
ale meleagului natal – timpul, mereu timpul
nedespărțit nici unui poem, iluzie pătrunsă de altă
iluzie, ori cum spunea alt poet, veșnicia s-a născut la
sat, nu-i așa?
Și iată, drept exemplificare o superbă imagine, care se
desprinde cu greu abia către finalul unei poezii, „ brusc,

din uitare (! subl.mea), un copil / îmi răsare în față
murmurând un cântec / și-mpingând cu bățul spre casă /
un cerc“(Muzeul Satului, Das Dorfmuseum)

O mare singurătate se desprinde aproape în fiecare
poeme, și ca urmare a neîmplinirii încă a unei întrebări
decisive în acest sens, i.e. a singurătății, deodată posibil
mântuite, „nici o lumină Doamne?“ – o întrebare care
prin împlinirea ei înseși, e deja rezolvare, mistuire a
singurătății, căci în fond, nu suntem niciodată singuri.
Ne însingurăm însă, spre a reveni limpeziți în lumea
din care, temporar, ne-am retras. Doar limpeziți lăuntric prin asumare și păreri oneste de rău, deplin asumate, ne putem înfățișa în lume, însă de data asta în postura de neînvins a celui transparent în fața lumii, în fața
misterului ei copleșitor, la fel ca în poemul, Calea dumbrăvii, (Die Junger-Wald-Straße), „sună prin castani
tobele încă verzi / ale întoarcerii“ – posibilă aluzie și la

titlul primei cărți ale lui Ion Mircea, transilvan,
fundamental sibian, „Tobele fragede“, de prin anii 70.

Prin grelele structuri ale constructelor emblematice, se
mistuie ca într-o feerie de carneval istoric, oamenii
acelei epoci, cu preocupările și mentalitățile lor,
întrerupte din loc în loc, cu măiestrie de remarca fină a

poetului, ce privește, când trist și străbătut de
melancolii, această cavalcadă din alte timpuri, valsând
cu propriul timp în volute, când ironice, când deosebit
de sugestive, tocmai prin impactul neașteptat dintre ele.
Umbre în fond, mai mult ori mai puțin celebre, sorbite
de timp și de moarte într-un vals parcă al irosirii cu
ștaif, pe care tocmai acest străvechi oraș li-l poate oferi.
Meleagul natal, nu, căci el, mereu prezent, se retrage
paradoxal, în aceleși timp: „imaginea văii între păduri /
unde îți răspunde numai cucul“, (19 octombrie 1957,
Sângătin) – ziua și anul nașterii poetului, semnificativ
memento, nu-i așa, această mereu revenire, oriunde sar afla: „trecea un om cu o carte sub brat / pe strada
Moara de Scoarță șerpuind / aproape de apa
Cibinului“(Moara de scoarță, Löhmühlgasse)

O carte ca o legănare trist-melancolică, însă și stenicironică prin impactul dintre timpuri, prin strecurarea
cu pricepere a unei culturi, adânc absorbite, care e ca
un susur de cuvinte ale tuturor cărților, fie ele scrise
deja, ori încă nu, printre frunzele și ierburile neuitatului, regretatului timp fără de nume al meleagului
natal.
Remarcăm adânca pricepere a traducătoarei native,
Beatrice Ungar, care nu numai că „interpretează” textul
poetic cu mare exactitate și fără de cusur, grație contopitelor, îndelungilor conviețuiri, tot în...timp și în vreme, ale graiurilor, cu măiestrie secondându-se în travaliul de transpunere. Ei i se alătură în mod cu totul
semnificativ și cu o neclintită Sachlichkeit (Obiectvitate,
spirit realist), la tot pasul, uneori cu inserții fără de
rețineri, care însă nu fac decât să evidențieze astfel în
mod priceput, un critic de mare clasă, spirit fin, discret
și cu o cultură asumată deplin, fără nici o ostentație,
Joachim Wittstock.

ALEXANDRU JURCAN
Atingeri
Nu vei ști pe care pod al Senei
m-a atins zborul păsării
mă țineai de braț cu ochii lipiți de stele
mărgăritare cădeau în apa de smarald
unde Marele Turn în cârdășie cu luna
torcea norii în volute de carmin
mâna ta ca o eșarfă de lut
a ascuns aurul stelelor
niciodată nu vei ști pe care pod al Senei
moartea s-a preschimbat în viață.

Călătoria verde
Să nu se mai termine
călătoria verde cu trenul
cu capul pe umărul meu
numeri copacii în goana flămândă
trec poleite zile și nopți
anii adânci ni se lipesc de gene
nu vom ști niciodată gara finală
nu vom auzi lucirea de smarald
ca o casă umedă, obscură
să nu se mai termine
călătoria spre muntele iubirii…

nisip/ clădite în clăi de depozite sacre/ El, scriitorul şi
arhivarul – scrib nobil, iar nu/ un sclav oarecare/ după
atâtea ore de lucru, de învârtire aiurea/ în jurul mesei
de scris-şi-citit/ se simte stors şi zdrobit el însuşi/ ca un
papirus bine bătut, pregătit/ mai bate şi el câmpii cu
graţie/ pe suprafeţele-ntinse, desţelenite/ ale istoriei
literare. (Omul-de-trestie)

Stiluri, arabescuri şi miniaturi. La început, puterea cuvântului era creatoare, cuceritoare de spaţiu şi
triumfătoare asupra trecerii timpului. Era suficientă
zicerea, glăsuirea şi toate se întruchipau ca din nimic.
Imediat ce s-au risipit zorii, omul a rămas în lumină
cu umbra sa mişcătoare, după rotiri şi rostiri pe care
GHEORGHE SIMON
mai apoi a vrut să le fixeze cumva, numai că lipsea
suportul unei însemnări, adeverirea unei cunoaşteri,
(1950-2021)
îndemânarea de a mobiliza semnele şi reperele, în aşa
fel ca trecerea prin viaţă să nu mai fie fără de urmă,
cu reminiscenţe fragile, ci, imoblizate, imortalizate în
Remus-Valeriu Giorgioni
figuri statice, cu recurente recunoaşteri în dinamica
unei citiri cu voce tare. Urmarea e cum nu se poate
Iniţiere în arta cunoaşterii poetice
mai fascinantă. Dumnezeu Creatorul i-a daruit
omului spre folosinţă ofranda eternei mirări de a auzi
Ars docendi. Ortoepie şi Ortopedie. Arta de a glasul ceresc şi de a vedea ceea ce privirea nu putea
învăţa presupune mai întâi arta de a scrie şi arta de a atinge, de neatinsul, indicibilul: Era pe vremea când
citi. Concomitente, cele două iniţieri nu pot fi eu, caligraful Valeriu/ botezat Grămătique/ fui numit
despărţite. Ambele fiind la fel de primejdioase, dacă imbrohor – trimis special la Înalta Poartă// Mi se
nu sunt însuşite în litera şi în duhul lor, fără a le stâlci, pasau tot soiul de misii/ Însemnam – consemnam –
fără a le altera înţelesul inerent. Meşteşug sau adnotam/ cam tot ce se-ntâmpla în cănţălărie/ şi în
îndemânare, arta scrierii presupune stăpânire de sine, întreaga Împărăţie.// Iar uneori când începeam a
acomodare la condiţii vitrege şi bună mânuire a transcrie/ documente oficiale apostile/ printre cópii mai
uneltelor bine îngrijite, stiluri, pentru a nu vitregi scăpam câte-o poezie// Am învăţat punctuaţia eu,
corpul literei de a-şi arăta chipul oglindirii vii pe Diacul Valeriu/ zis Grămătique/ şi niscai ortografie/
pagina albă a creaţiei neîntrerupte. Aşa procedează şi Dar zilnic îmoiedicându-mă/ de litere boante, vorbe
ne iniţiază poetul Remus-Valeriu Giorgioni în cea strâmbe,/ picioare metrice şchioape/ mă trezii într-o zi
mai recentă carte a sa, cu un titlu provocator, Scandal la ortopedie. (Oda Caligrafului Grămătique)
Spre surprinderea omului, darul şi harul de a da
în colonia de scribi, publicată la Editura Junimea,
Colecţia Cantos, 2020. Arta de a scrie, de a copia, de a nume lucrurilor şi fiinţelor s-a dovedit a fi una din
caligrafia, sunt tot atâtea căi de cunoaştere primară, a celel mai trainice vieţuiri, de a nu se hrăni omul doar
învăţării şi a iniţierii în cea mai tainică şi severă dintre cu aerul rostirii, al inspirării şi respirării, ci şi cu arta
toate artele liberale, arta poetică. Urmare a iniţierii, vederii celor nevăzute, înscrise în chiar alfabetul mut
ucenicul scrib, omul-de-trestie, va caligrafia fiecare al cunoaşterii celor ascunse. În felul acesta al ordinii şi
literă ca pe un chip viu, cu amprente şi acolade, cu ordonării, litera a prins viaţă şi s-a ales cu înţeles
raze vii, cum până atunci nimic nu ar fi existat, nimic ascuns, prin folosire şi prin tâlcuire, încât acelaşi
nu s-ar fi arătat, cum ar desţeleni ceva ce până atunci cuvânt îşi putea schimba destinaţia, imediat ce îşi
nu a cunoscut mâna omului cultivat: Între mine şi schimba faţa, un singur semn stingher sau nelalocul
omul-de-trestie se perindă/ mari întinderi de timp şi lui având puterea de a deturna întreg sistemul stelar

de semne cereşti. Numirea e semn distinctiv pentru
om, numai numele lui Dumnezeu rămâne ascuns, de
nepătruns, şi nimeni nu l-ar putea cuprinde într-un
nume, cum nu e posibil să dai nume vieţii neîntrerupte. Asta înseamnă că numele e şi înşelător, pe cât
numeşte, tot pe atât ascunde.
Pentru a fi artă, artă a cuvântului, litera, semnul, prin învecinare şi rostire prin vocale, va fi calea
cea mai scurtă şi mai severă spre o cunoaştere fără
echivocuri, fără de smintire. Cum am citi întâia oară
un cuvânt scris odinioară, cum am auzi foşnetul unui
sunet, adierea unei mângâieri, aceasta e arta cunoaşterii poetice, întruchipare a uimirii, întrupare a mirării de a fi, a creaţiei, auroră a trezirii, cunună a luminii
neînserate. Puţini ajung să priceapă această nemaipomenită artă a cunoaşterii, una din celel mai tainice
iniţieri în arta cuvântului, a cuvântului ziditor,
creator.
Ars scribendi. Logografie şi Logopatie. A doua
secţiune a cărţii de poeme e dedicată artei de a scrie,
de a crea, de a poetiza, fiind una la fel de gravă şi de
severă ca arta domniei şi a puterniciei, oricând fiind
susceptibilă de erori, de lacune, de ezitări, denaturări
şi de alte maladii ale scripturii de fiecare zi: Încercând
să re-scrie istoria patriei s-o refacă/ din străvechi
terfeloage, legende şi cronici,/ Scribul nostru se trezi
într-o zi logoreic/ Atunci îi angajară un logoped/ din
ţara lui Dante:/ Unul care să stea de vorbă cu el ore în
şir/ încercând să-i corecteze pronunţia/ şi exprimările
nefericit redundante/ - jalnice, sau de-a dreptul
jenante. (Despre logopatia logografilor autohtoni)
Grai şi Rai. Dedicat Poetului Lucian Vasiliu, robul Stihurgos, într-un poem de largă respiraţie,

Remus-Valeriu Giorgioni se întrece pe sine, reuşind
performanţa de a da expresie celei mai fragile dintre
arte, regina artelor, poezia, prin revelaţia cuvântului,
în toată amploarea şi dinamica unei retorici, din care
răsare Figura poetică a Creatorului în stare de
genuină tâlcuire, de scriere, de compunere, de zidire
vie, cu amprente şi raze de lumină a Cuvântului
dintâi, a unei Scripturi sacre, de biruire asupra aceea
ce nu se cuprinde în cuvânt, ci, în rostirea sfântă a
luminii, a însufleţirii literei din magma tăcerii şi din
muţenia tainei: Iar graiul însuşi e o fiinţă (fără trup
însă de trebuinţă) vremelnică şi - cu totul – părelnică
fiinţă/ de soi cum se află pe lume doar doi: eu şi tu/

cititorule!// Stihurgos e ca un pom fructifer, cel lădat,
dar fără roade/ el întocmeşte un soi de hronic-sauhronograf cu iz de psaltire// Iar dacă nu de mult
altădată se făcea vinovat de păcatul gurii (cel ascuns în
cuvinte) în pofida/ Scripturii la închipuiri deşănţate
adăugând fapte/ necugetate: poeziri minunate// că pe
lumea asta/ se ştie toate trec în moarte sau pe hârtie
(Stihurgos, robul romantic)

Stihie stihuitoare, Marea. În ultima secţiune a
cărţii, dedicată Mării, ca metaforă cognitivă şi
metonimie a sufletului omului, prin neliniştea şi
zbuciumul ei, prin atâtea învăţături sacre şi umane,
prin parabole şi alegorii, încât doar sufletul omului ar
putea citi în abisul ei, prin pescuire minunată şi prin
arta cunoaşterii poetice. După ce a despărţit apele de
uscat, Marea e lacrima lui Dumnezeu în care se
reflectă cerul, fiind la fel de pătruns de o nostalgie a
clipei dintâi când toate erau una şi una erau toate:
Ochiul mării curgând în sus şi vărsându-se/ ca-ntr-o
mare mai mare/ în Ochiul lui Dumnezeu. (Oceanul şi
Dumnezeu. Oda înfricoşării terestre)

În arcanele ei interioare, în ritmul valurilor şi în
dinamica luminii răsfrântă asupra chipului ei pururi
tânăr, mişcător şi unduitor, marea e o artă poetică
măiastră, neîntrecută, oricâte oglindiri şi încercări de
a-i surprinde taina au fost doar dibuiri, rătăciri şi
aprige pierzanii, agonice căutări şi întoarceri cu
sufletul gol, cu mintea deşartă, marea nu minte,
marea nu iartă: Eternă fiind, marea are şi ea/ un suflu
atemporal/ cu un adaos suav de melos livresc/ Reverie
speculativă în registru dantesc. / (Vânt din pupa pe o
Mare melodică. Paralogismele vântului)

Element primordial, apa vieţii face ca geneza să
nu-şi întrerupă înnoirea, să-şi lărgească necuprinderea, să ne încânte prin oglindiri ale chipului ei, în
eternă schimbare. De la Homer, poetul sever, şi până
la arta cunoaşterii poetice pe care ne-o propune
Remus-Valeriu Giorgioni, peregrinând şi explorând
abisul unei mări interioare, mai cuceritoare şi mai
neliniştitoare decât orice călătorie, decât orice
navigare, ne minunăm de virtuţile cuvântului şi de
revelaţiile poetice, la îndemână: Poezia are, de la

Homer încoace/ o singură obsesie: Marea/ Poeţii ei –
singurii veritabili, de-aceea/ li se permite să practice/
îndeletnicirea aceea/ din preajma zeilor, pe Olimp//
Cum apare privirilor noastre/ şi cum se mişcă-ntre

maluri de la obârşii/ mereu şi mereu înspre seară: Cel
ce-o priveşte, o vede întotdeauna/ pentru întâia oară.
(Marea şi Borges)

Temerar explorator şi tenace tâlcuitor, RemusValeriu Giorgioni dedică trei Ode, celor trei mari şi
celebre figuri ale creaţiei, ca exerciţii de îndemânare,
de iniţiere în arta scrierii, Odă Caligrafului
Grămătique, apoi, de aplicare şi de îndemânare, în
arta poetică şi în practica scrisului a logografilor din
Colonia de scribi, sub atenta veghere a Marelui Retor,
pentru a-i vindeca de aiurării, de patimi şi de
logopatii pe cei care nu au ajuns în Poiana Poemei,
unde erau iniţiaţi în arta retoricii sacre. Ultima Odă e
dedicată Mării, o Thalasogeneză, ca elogiu adus
elementului primordial al vieţii: apa şi arcanele ei
subterane, prin alegorii şi metonimii, care să fie
expresii ale agoniei umane, în pragul ultim, al ultimei
clipe spre stingere. În aceste poeme marine, Poetul
Remus-Valeriu Giorgioni ne sugerează bucuria şi
fericirea omului de a fi biruitor, în acord de oglindire
şi de cumpănire, de mărire şi slăvire a creaţiei lui
Dumnezeu, omul, în toată măreţia şi agonia de a
înfrunta toate încercările la care e supus. Prin această
artă poetică, benedictină, ca oglindire a abisului
uman şi a deşertăciunii de a număra fire de nisip sau
de a culege stele, Remus-Valeriu Giorgioni e poetul
cu virtuţi lexicale excelente şi cu înrudiri metafizice
de o rară fineţe şi cu expresive unduiri gnomice.

GHEORGHE SIMON
(1950-2021)
Exilul ca temă pentru acasă
Într-o ţară străină
sufletul caută cu disperare
să-şi amintească lumina părintească
din împărăţia copilăriei
ascunsă acum privirilor străine
din vitrine.
În străinime ţi-e dat să locuieşti
doar prin frânturi de cuvinte
înstrăinat fiind prin nume
cu aceeaşi faţă de pământean
rătăcit într-o prea strâmtorată lume.
Şi cât de departe ţi se par
ţinutul mirific şi aerul tomnatic
precum lumina întârzie
în prapuri la Văratic.
Înstrăinarea e doar o temă
pentru cititorul eminent
el ajunge mai uşor şi mai repede solitar
unde nu-i limită şi nici hotar
nici prag al amintirii
ci doar neînserată lumină
precum neîntinată-i doar copilăria
cea plină de har.
Precum păstrăvii
în apele reci de munte
înoată înapoi spre izvoare.
Strălucirea lor orbitoare
ne încîntă privirea
când fac salturi în aer
înstrăinându-se o clipă
din prea plinul fericirii
de a vedea cum e dincolo
afară
într-o altă mirifică ţară.

Păstrăvii sublimi
alunecă anonimi
prin apele înstrăinate
de priviri înfrigurate
lacome de a surprinde
întruparea
clipelor moarte.

Sălaşul tăcerii
Mai repede decât gândul
grăbit să nu rămână nimic în urmă
spre un ţinut ţintuit în tăcere
de parcă te-ai auzi pe tine însuţi
întrerupt doar când ţi se pare
că se apropie cineva
încât până şi tăcerea pare a fi împietrită
încremenind tot ceea ce ne apare
mai repede surprins de un duh înstrăinat
deasupra unei oaze de lumină
străpunsă fiind de razele negre
precum gândurile în cumpănă
surprinse
de vreun viespar imaginar
cu mult mai avar şi rapace
decât absenţa vreunui cuvânt
în iureşul sufletului
de a-şi părăsi cuibul sălaşului.
Şi nici o zidire şi nici o locuire
ci numai întristare zadarnică
precum pe acoperişul casei
când e furtună şi vorbe goale şi grele
cad rebele
în loc să alunece lin în tăcerea mătăsoasă
precum un suspin de copil
după mama plecată de acasă
vorbele cad în trombe
de parcă s-ar cutremura sufletul
încât nu mai e timp
să te ascunzi pe undeva
eliberat fiind în grabă
de un duh veghetor.

Cât de repede ne răpeşte fiara amăgirii
Ninge
şi ninsoarea pare a fi
amintirea vie a copilăriei
în care se tânguie verbul a troieni
precum s-ar frânge fără a întrerupe
agonia luminii
în asfinţituri tăcute.
E de-ajuns doar să-ţi închipui
pădurea îngenunchiată
în imagini de-o clipă.
La pândă, undeva, solitară
fiara amăgirii clipeşte arar
şi în ochii ei se citeşte frica
de-a ne vedea alunecând
pe oglinzi de cleştar.
E tot mai departe gândul hoinar
pe măsură ce ne apropiem de moarte
şi tot mai aproape clipa
precum ninsoarea pustieşte
gânduri deşarte.
Clipa de faţă
privind pe fereastră
se răsfaţă
parcă într-o altă viaţă.
Noi ştim doar să ne facem loc
în preajma unui foc
risipiţi în visare
precum flăcări imaginare
adulmecă în tăcere
Verbul cum tresare
sufletul în contemplare.
Abili cititori în abis
pierdem din vedere că nu-i totuna
ceea ce trăieşti
faţă de ceea ce este scris.
Iar acum nu mai e nici cale
nici punte nici cărare
nici amintire nici uitare
e doar abisul clipei
fără de urmare.

MARIAN VICTOR BUCIU
România lui Matei Călinescu
(Fragment dintr-un studiu)
România lui Matei Călinescu? O țară: imaginară, străină, terra incognita, coruptă, secretomană,
fără viitor...
În Spre România (2000-2002). Jurnal inedit,
Humanitas, 2016, spaţiul avut în vedere este, politic
spus, unul regional. Dar comparaţia nu ajunge la
multe ţări, privite istoric, pe mai toate feţele evidente.
Din nou, de la amănunt, la totalitate. De la
inconvenabila mâncare grecească, la propoziţia cu
bătaie extinsă „Balcania e încă bizantină.” Scufundarea istorică rămâne aici o teză majoră.
Amintirea României persistă în Grecia. Turistul româno-american cumpără o carte cu referinţe la
Valahia şi Moldova iar la Atena se pozează pe strada
Bucureştiului (Odos Voukourestiou). Fiul M. a căzut,
are o fractură, iar soţia rămâne cu el în S.U.A., şi va
putea veni în România la al doilea sejur, în septembrie 2002. Deocamdată, M. Călinescu, spre S.U.A.,
face un ocol, cu „Vienii” (soţii Ion şi Ioana Vianu),
prin Spania. Ţară latină, amintindu-i o propoziţie a
lui Cioran: „România e o Spanie fără Don Quijote”.
Nu este uitată nici Odiseea: „Căci ce altceva e Itaca
decât locul coincidenţelor.” Iar în România, călătorul
accidental, aproape turistic, repatriat, descoperă un
conglomerat de coincidenţe. Este, ca atare, excedat
de coincidenţele din România, rare în S.U.A., şi le
consideră un efect al exilului, deplin apropiat şi mai

ales asimilat. Întrucât, o spune spre sfârşitul volumului, fiind convins, „exilul e şi el un fel de profesiune”,
una de care el, unul, nu s-a putut, la propriu, despărţi.
Cum, la figurat, nu s-a despărţit nici de patrie, dintr-o
profundă şi obişnuită, deşi întristată, nevoie de
etnicitate: „Etnic, România mea (imaginară) e o
absurditate îndrăgită, la care mă gândesc acum cu o
nostalgie a nostalgiei!”
Oriunde se duce, se convinge că patria, România, este o terra incongnita. Nu doar în spaţiu, dar şi în
timp. „România pare o ţară fără viitor: literal şi în
toate sensurile.” Efect al trecutului apropiat şi încă
prezent, în chip istoric terifiant. Iată ce spune, urmare
a efectului de distanţare critică, drept înţelegere şi
explicaţie, aşadar o critică ajunsă construită nu prin
trăire, dar prin gândire, foarte probabil exagerată
pentru cineva care a trăit doar în ţară: „E moştenirea
fizică şi morală a comunismului: mai rea decât orice
catastrofă naturală, mai rea decât orice război
pierdut.”
Sejurul în România este „un soi de parodie a infernului dantesc”, scris prin caricatură, dramă, trădare. Află despre mulţi Iuda vânduţi şi vânzători la
Securitate, „personalităţi marcante”. Cu care se descoperă în contrast. El a refuzat colaboraţionismul în
1972, motivând că era ocupat cu scrisul cărţilor, deşi
agentul serviciului secret îl informase cu ostentaţie
spontană că existau deja alţii mult mai importanţi
care-şi fac timp şi pentru delaţiuni. Scriitorul a plecat
în exil din pricina neîncrederii omeneşti (corelativ al
credinţei dumnezeieşti, e citat Andrei Scrima) acaparatoare, fapt care i-a produs o insuportabilă silă. E
acum încredinţat că „mulţi intelectuali distinşi, apolitici, <rezistenţi prin cultură> cum se spune acum,
erau de fapt marionete ale Securităţii”. Informau cu
sau fără angajament semnat. Le contrapune pe Miron
Chiraleu, prietenul care s-a sinucis în închisoare. În
contrast cu acesta, aminteşte şi de un ins apropiat:
„<Eu nu eram prost>, a spus un fost amic, un om
foarte distins, şi el închis pe nedrept, care s-a dovedit
moralmente mai flexibil.” Nu cred să fie vorba despre
Alexandru George, care a scris că opoziţia deschisă
faţă de comunism în chiar interiorul acelui regim ar fi
fost pură sinucidere, ceva neînţelept, ca să nu spunem
– el mi se pare c-a spus-o – prostesc. Plecarea-n exil,
da, era alternativa, dacă devenea posibilă. Există cate-

goria celor care, cunoscători, jucau rolul ignorantului,
dar totodată şi rolul unor făptuitori împotriva lor înşişi:
„Alţii au tăcut şi s-au lăsat manipulaţi.” Aşa s-a produs pactul larg (corupţia, mai exact, potrivit exilatului
nostalgic întors în patrie) cu regimul, pentru răsplată
sau îngăduinţă. Paşaportul era pe-atunci „aproape
fără excepţie” urmat de raportări la Securitate. Însă el
a exceptat de trei ori, o spune în jurnalul „altfel”, aici
se referă doar la anul 1968. Acum este spectatorul
care vede, repetitiv, „o parodie malignă – a infernului
dantesc întors pe dos. O parodie înspăimântătoare, în
sensul literal al cuvântului.” Înţelege de ce A. P., dovedit delator, vorbea, la doi-trei ani după întoarcerea din
închisoare, despre apocastază. În clar: despre „refacerea lumii în perfecţia iniţială”, cu interesul „pragmatic”, la modul autohton, de a i se şterge „păcatele”. De
recuperat şi (re)modelat literar, epic, A. P., un exponenţial, pentru epoca istorică, personaj. „Temă pentru
un roman al comunismului în România, ţară ortodoxă: un delator mistic, dând curs unor înclinaţii eretice, perorând despre apocastază.”
Nazismul şi comunismul, dincolo de asemănări,
îi apar astfel, adică altfel: „marea deosebire mi se pare
următoarea: naziştii nu negociau cu <duşmanul de
rasă>, în timp ce comuniştii erau, cu excepţii desigur,
dispuşi să accepte supunerea totală a <duşmanului de
clasă>…”. Duşmănia, trebuie să nuanţez, avea direcţii
diferite în cele două ideologii. Nu a existat duşman de
rasă, dar duşman al rasei. Pedepsele, reţinute de M.
Călinescu, incinerarea şi prostituarea, nu aveau nici
ele acelaşi regim. Incinerarea nu era, precum
prostituarea, negociată, chiar în mai multe feluri.
Altfel, din păcate, rămâne de admis faptul că
România actuală provine „de pe urma moralităţii de
bordel politic totalitar”. Matei Călinescu poate părea
un drastic, dar nu şi un încrâncenat. Relativist individualist, moralist elaborat, el poate ajunge-n proximitatea amoralităţii. Dar trece prin stadiul de spectator,
după cel de auditor, „cronicar” memorialist-diarist.
După o relatare a lui Adrian Marino, reţine despre Eugen Coşeriu, fost student legionar, că odată
venit în România, în 1966, şi cerându-i-se să se explice, a râs de trecutul său juvenil, dar nimic mai mult.
Râde şi Matei Călinescu la fapte, e drept, nu la fel de
grave, dar nici benigne. Aici, în jurnalul „inedit”, se
trădează că râde-n hohote la maliţiozităţile lui Adrian

Marino din dialogul cu Sorin Antohi. (În jurnalul
„altfel”, la fel procedează cu cele din articolele lui Dan
Petrescu.) Coşeriu, basarabean, atras poate ideologic
de anti-comunism, pare a primi şi un început de
justificare. Apoi, extremele s-au întâlnit şi-n conştiinţa sa.
Matei Călinescu nu iese din labirintul gândirii
istorice şi ideologice: „Rămâne enigma: de ce a sedus
legionarismul – simplist şi stupid ca doctrină politică
– atâţia oameni inteligenţi?” Dincolo de sugestia
posibilă că intelighenţia a refuzat, în variate moduri,
comunismul, excluzând şi enigma, s-ar putea răspunde ardeleneşte că niciodată o minte nu e toată bună.
Sau, în stil sudic, că unde e minte e şi prostie, aceasta
obligatorie, spre deosebire de inteligenţă, dacă idealul
nu rămâne la deşteptăciune.
La Cluj descoperă că este sprijinit, dominator,
naţionalistul anti-maghiarist Gheorghe Funar. La
Universitatea unde vine să predea cursuri, intră
conjunctural în mentalul tinerilor. Un student, apăsat
şi nutrit doar de prejudecată, nu poate accepta că
Eminescu putea fi antisemit, nici măcar conjunctural,
într-un anumit spirit contextual. Studenţii îi apar tăcuţi şi plictisiţi. Unul dintre ei scrie un eseu programatic amfibologic, (anti)semit, despre Mihail Sebastian, explicând că vrea să gândească în logica terţului
dat. „Mici teribilisme”, constată profesorul. Aş adăuga: sunt anticipate, poate, urmele lui Basarab Nicolescu (declarat dubios în jurnalul „altfel”). Dar, pe de
altă parte, n-a denunţat într-o carte Marta Petreu
antisemitismul lui Sebastian? Tinerii, de regulă, tac
din ignoranţă, ei nu-şi cunosc ţara, istoria ei. Însă faptul nu e propriu tineresc, întrucât „în România nu se
poate afla nimic despre România”. Ţară secretă, ţară a
secretomanie?
La o conferinţă despre Cioran, pe un text al său
tradus din engleză, constată cum cenzura a marcat
traducerea. Ocazie cu care află că o statuie neartistică
a lui Cioran a fost decapitată la Răşinari. E tentat să
vadă aici un gest legionar, dar să admită şi că există
„un anumit estetism natural, înnăscut, mioritic”.
Aplicat de cine? De un elev de 17 ani.
Studenţii filologi de la Cluj sunt, constată
profesorul, nişte anticomunişti neinteresaţi de istoria
comunistă, de mărturiile celor închişi atunci. Doar
unul spune că citeşte şi se simte, el, vinovat, de ce-au

păţit victimele. Şi că îl preferă pe intelectualul, cultul
C. Z. Codreanu, ţăranului, incultului N. Ceauşescu.
Trăiesc toţi sub foştii securişti îmbogăţiţi, care ţin ţara
săracă prin „sloganuri naţionaliste”. Alternativa nu-l
încântă pe vizitatorul în ţara natală. El citeşte pe clădirea fostului, în comunism, Liceu Zoia Kosmodemianskaia, cuvântul bine decoltat FUCK, semn pentru
„triumful părţii celei mai vulgare a americanismului,
şi el cu rădăcini în puritanism, un puritanism mai
adevărat (cât de adevărat?).”
Contraste şi lipsă de alternativă, s-ar spune pe
scurt. Nu există un catalog al cărţilor apărute-n
România, o ţară a „vanităţii universale”, potrivit unei
opinii preluată de la Martha Bibescu. Conclude că
pentru a fi român totul trebuie să pară putere. Ce vor
spune naţionaliştii idealişti despre faptul că şi vinurile
româneşti i se par „modeste”?
România este ţara în care Matei Călinescu
mărturiseşte (Un altfel de jurnal. Ieşirea din timp, Humanitas, 2016) că a vrut, dar n-a mai putut să revină,
pentru că se înstrăinase de ea. E ţara naşterii, a trecutului cel mai îndepărtat, părăsită fizic, locuită mental.
Natală şi mentală. Fără ludicul dintr-o expresie a
Ninei Cassian: ţara ei „natală şi mortală”. E, apoi, şi
ţara sentimentală. Ţara îndepărtată, cu expresia lui
Sorin Titel din titlul unui roman al ciclului Banatului,
a copilăriei, adolescenţei, tinereţii. Ea conţine realitatea violentă, lent transformată în irealitate. După
calcul: „mai bine de o treime din viaţa conştientă am
trăit-o în varianta comunismului stalinist şi neostalinist din România, o treime îndepărtată, ireală, de
necrezut (s. M. C.) dar, în acelaşi timp, obsedantă”.
Se-ntoarce într-o Românie postcomunistă devastată moral şi material, mutilată, dar supravieţuitoare într-un fel uimitor. „În condiţiile de corupţie
generalizată din România e un miracol că viaţa merge
înainte, fie şi şchiopătând…”. Aproape un cadavru
viu. Trăieşte o incredibilă viaţă moartă. Dar adoptă
un tip de adaptare la o boală lungă. „Până la urmă,
corupţia – de la macro la micro – e cea care asigură
echilibrul precar al acestei societăţi sălbatice şi bolnave de o boală urâtă, de o boală care ameninţă să se
prelungească indefinit, din ce în ce mai nevidecabilă.
Dezgust, mare dezgust.” Timp fizic scurs: o treime din
viaţă. Timp moral îngheţat: a plecat cu greaţă, a regăsit

dezgustul. E-n România o boală mai gravă decât a sa
(să ţinem cont şi de timpul personal când face nota-n
jurnal) şi decât oricare boală omenească. O boală
ciudată, proprie doar istoriei.
Din trecutul apropiat şi deopotrivă din prezent,
înţelege, cu o nuanţare sentimentală, amară, cu tentă
conceptuală, că „postcomunismul era, în acelaşi
timp, şi un neocomunism”. În România aceasta
„eliberată” (atribut serios recurent la afinul său
Alexandru George), liberă, stăpână, este „corupţia ca
instituţie supremă, cu regulile ei nescrise, dar
constrângătoare”.
Cum e ţara sunt şi locuitorii ei, şi ei străini de cel
înstrăinat prin exil. Nu e, cu o expresie notată-n alt
loc, pe aceeaşi lungime de undă cu ai săi, mai mult
sau mai puţin apropiaţi. Află prin „S. M.” că un fragment de jurnal al său, publicat în România literară, a
„şocat”, cum spune acela, a produs „reacţii paranoide”,
cum însemnează M. Călinescu. Paginile de jurnal
apărute în Lettre internationale „plac” soţiei, evident
cu o altă percepţie decât un trăitor în România (post)
comunistă. Românul înstrăinat regăseşte-n România
„intensitatea urii dintre oameni şi explozia resentimentelor, pe care am comparat-o cu erupţia unui
vulcan de noroi”.
Înstrăinat de România şi de românii din ea (cu
puţine excepţii printre apropiaţi), nu şi de limba maternă, a scris cartea despre fiu în română. E „limba în
care dialoghez cu mine însumi”. Dar a avut totodată
un jurnal cu „citate” în engleză. Limba română este
ca Itaca pentru Ulise. Întâi ea, apoi el există în postura
imposibilităţii de a părăsi. O imposibilă părăsire, o
continuă întoarcere, de fapt un continuu prezent: iată
ce este limba în care s-a născut şi-a existat prima
treime din viaţă. Din viaţa variată pe care o caută
printr-o memorie imaginativă.

***
Îmi cronometram visele,
al doilea tot timpul mai lung decât primul,/
al treilea,
odată cu zgomotul
de fiare la prima oră,
în cimitirul vesel de maşini.
geamurile umezite aminteau de retina bătrânei

POPA SAVU
POEME

***
Trăim
viaţa pe fragmente
amestecate între ele
de mâini aspre,
care nu sunt de aici.
Aglomeraţiile urbane ne apasă,
precum serile lungi de iarnă
apasă resturi ale tavanelor unor case
părăsite,
gata să le prăbușească.
Ne comportăm ca nişte insecte
intrate în golul de aer
prevăzut
Cu gratii ieșite
din respirațiile noastre.
Strania senzaţie,
uitându-ne
la această lume
care a fost creată
cu ajutorul
dicteului automat

În tot blocul liniştea
liftul blocat când rochia,
pantofii te strângeau mai tare.
Ajungea apa la osul ghiveciului cu muşcate,
pielea mi se făcea de găină.
carnea îmi rodea propriile oase.
Încă aşteptam să descopere ăştia viaţă şi pe alte
planete,
colecţionarii de plante rare să fie primii care să
ne spună
nu despre sfârşitul lumii,
ci despre începutul altei lumi,
Următorul război rece să apară
când ne vom da
seama că luna e un fals satelit al pămîntului
și poezia pe fiecare să ne facă
să simţim că pielea pe dinăuntru e plină de ţepi.

***
Atunci am înţeles,
Tăcerea din ochii mamei,
un meteorit prăbuşit
pe
pământ,
Cine, mai târziu, i-ar recunoaşte
rămăşiţele calde, colorate.
Cine s-ar întoarce în acel loc,
înainte de începerea ninsorii.

ANDREJ von AMADY
Liebe und Wahnsinn
in finsterer Zeit

7.
Nach der Abdankung des Königs, 1947, wurden
die wichtigsten, tüchtigsten Männer der königlichen
Regierung verhaftet. Kamen in den Kerker. Der
Terror fing aber erst an. Es gab damals kaum fünfhundert Mitglieder der kommunistischen Partei. Die
Sowjets wählten ihre Leute aus den rumänischen
Reihen. Und diese dann die faulsten und dümmsten
Männer und Frauen der Dörfer und Städte, die kaum
ihren eigenen Namen schreiben konnten. Sie wurden
dann wichtige Parteimitglieder, Gefängniswärter,
Folterer usw. Beinahe alle wichtigen Köpfe des Landes
kamen in den Kerker. Überall. So wurde der Kopfdes
Landes abgeschnitten. Die rumänische Intelligentia
ausgerottet. Religion wurde laut Marx zum Opium
des Volkes abgestempelt. Der Kirchgang verboten.
Viele der mutigen Pfarrer, die nicht auf ihren Glauben und ihre Religion verzichten wollten, wurden
auch verhaftet. Viele von ihnen als IM Spitzel benutzt.
Die Bauern mussten ihr Land und Gut an die Genossenschaften abgeben. Diejenigen, die sich weigerten,
wurden an Ort und Stelle erschossen. Andere kamen
in die Verließe. Viele versteckten sich in den Gebirgen
und kämpften dort weiter, als Partisanen. Fast alle
warteten vergeblich auf die Amerikaner. Es war
damals das Zauberwort; und die einzige Hoffnung.
Sie wurden bis Ende der sechziger Jahre gejagt und

vernichtet. Familien, die ihnen mit Lebensmittel oder
Unterkunft halfen, wurden auch verhaftet. Die Gefängnisse waren zum Bersten voll. Die Gefangenen wurden als Bergwergkräfte ausgebeutet. Viele kamen
dort ums Leben. Später, während des Kanalprojektes
Donau-Schwarzes Meer, wo sie zu Tausenden umkamen. Wer sich einen Witz oder eine Kritik über die
aktuelle Regierung erlaubte, wurde in der Nacht
verhaftet. Nicht mal die Ehefrau durfte fragen, wo ihr
Mann war. Machte sie das, wurde sie auch verhaftet.
Sie verschwanden ohne eine Spur; viele, für immer.
Wenige kamen zurück. Meistens als Zombies. Die
Kinder wurden gedrillt die Gespräche ihrer Eltern
mitzuhören und sie bei den Schulbehörden zu entlarven. Angst herrschte überall. Angst, Kälte und Hunger. Viele Flüchtlinge aus der Bukowina kamen nach
Siebenbürgen; viele Waisenkinder. Moldauer. Besonders in Kronstadt, damals als Stalin-Stadt bekannt. Es
herrschte überall Terror. Und langsam wurden nahezu alle zu Mitläufern des Systems. Jede Woche fand
wenigstens eine langweilige Sitzung statt. Wo in der
üblichen Holzsprache der Parteileute die wunderbaren Errungenschaften des Kommunismus und Sozialismus gepriesen wurden. Alles mit einem bedrohlichen Unterton. Überall in den Fabriken und
Schulen hingen die Bilder der Retter der Welt, Lenin,
Stalin, Marx, Engels, als auch derjenigen der
damaligen Regierung. Nach 1964, als der Diktator an
die Macht kam, erfuhr am Anfang das Land sechs
Jahre der Öffnung und der ziemlichen Liberalisierung. Um sich langsam in eine Diktaturmaschinerie
zu stilisieren. Als im Jahre 1968 der rumänische
Führer sich weigerte gegen die Tschechen, zusammen
mit den anderen Länder des Warschauer Paktes
teilzunehmen, schlugen ihm und den Rumänen die
Sympathien des Westens entgegen. Viele rumänische
Fachleute tauchten im Westen als IM Spitzel der
rumänischen Regierung unter und wurden von den
gutgläubigen Regierungen der West-Länder herzlich
aufgenommen. Sie wurden in wichtigen Firmen und
Instituten aufgenommen. Von dort aus liefen dann
die Informationen Via Bukarest nach Moskau. Ein
schöner Schachzug der rumänischen Regierung und
seines Diktators. Ich wundere mich heute noch über
die Blauäugigkeit der französischen Intellektuellen,
von denen sehr viele der kommunistischen Partei

angehörten. Darunter sehr viele und wichtige Schriftsteller. Sie hatten keine Ahnung, was in der Sowjetunion
und in den sogenannten kommunistischen Ländern
wirklich passierte. Wollten es auch nicht wahrnehmen. Glaubten es nicht. Man sieht immer, was man
denkt und glaubt. So verbohrt waren sie. Einige auch
heute noch, in Frankreich und Italien. Teilweise auch
in Spanien. Aber auch in anderen westlichen Ländern
wie Amerika, wo am Anfang die Leute aufstanden,
als der Name Stalins erwähnte wurde. Und dabei
handelte es sich nicht unbedingt um Kommunismus
oder Sozialismus. Sondern um Stalinismus. Stalin
hatte über vierzig Millionen Russen in den Gulags
und in der Ukraine umbringen lassen. „Ein Mann, ein
Problem. Kein Mann, kein Problem“, pflegte er immer
zu sagen. Wie konnte der Westen dies nicht einsehen?
Nur Propaganda? So wie die Potemkiaden, als über
Nacht Straßen, Städte, völlig verwandelt wurden.
Gebäude aus dem Boden sprießten. Riesige Bäume
eingepflanzt und Bagger im Boden verschanzt wurden. Nur weil „der geliebte Sohn des Volkes“ (auch
ein Menschensohn…), für einige Augenblicke vorbeifuhr. Und sie seine Augen erfreuen wollten. Ihn von
den Errungenschaften des Sozialismus und des
Kommunismus überzeugen wollten. Angst hatten.
Damals kam nicht mal ein Vogel über die Grenze.
Und dennoch, ein paar Intellektuelle und Schriftsteller kriegten Stipendien und lange Studienaufenthalte im Westen. Heute beinhalten sie hohe Positionen. Alles nur Zufall? Wenn so ein hoher Besuch sich
meldete, standen plötzlich zwei Securitate Leute vor
unserem Haus. Ich durfte Hof und Haus während
dieses Besuchs nicht verlassen. Was befürchteten sie?
Was brachte die West-Deutschen dazu, ihre Brüder
aus dem Osten als „Ossis“ zu bezeichnen? War es
nicht der verletzte, ethnische Stolz? Die Tatsache, die
sie verneinten, verdrängten und zwar, dass dort, wo
der Stalinismus wütete, es keine Nationen mehr gab,
dass alles „kahlgeschlagen“, nivelliert und geebnet
wurde? Eine einzige, gehorsame und manipulierte
Masse. Überall, wo sie waren. „Nur durch den Beitrag
der Guten können die Bösen tun, was sie tun“, sagte
mir einst Enzensberger. Aber diese Guten lebten
unten einer wahnsinnigen Angst. Fast alle waren
angepasst, gehorsam und litten täglich unter
Gehirnwäsche - durch die Medien, durch unendli-

che Sitzungen am Arbeitsplatz; unter ständiger
Bedrohung. Wer sich zu widersetzen wagte, sei es nur
durch ein falsches Wort, verschwand. Nur einer, der
all dieses erlebt hat, weiß, wovon ich spreche. Ich
wurde einige Jahre, nachdem ich schon in Deutschland war, zu einer Lehrerkonferenz eingeladen. Dort
erschien ein hohes Tier - der Vorstandvorsitzende
eines Autokonzerns - und meinte, dass verschiedene
Fächer wie Musik, alte Sprachen, Literatur, Geschichte und andere humanistische Fächer absolut
„obsolet“ in unserer „modernen Zeit“ wären. Man
sollte die Schüler so drillen, dass sie gleich am
Arbeitsplatz weitermachen konnten. Keiner erhob
seine Stimme. Selbst die betroffenen Lehrer nicht.
Obwohl niemand mit Folter oder Gefängnis rechnen
musste. Auch nicht mit einem Rauswurf. Es herrschte nur eine angepasste, peinliche Stille.
8.

Verloren, alles in der Jugend-Ferne - die Zeit nimmt
hinter mir zu - verfinstere…. so in einer etwaigen

Übertragung, der rumänische Dichterfürst,
Eminescu. Wenn einer sich für deine Kindheit interessiert, ist er sicherlich von deiner öfters unbewusst
auftretenden Traurigkeit oder Heiterkeit aufgewiegelt. Das eine oder andere ist in jedermanns Leben
gegenwärtig, wie ein zarter Hauch. So lange ein Kind
spielt und sich mit allen identifizieren kann, ist alles
gut. Wenn es aber weiß, dass es spielt, ist es mit der
Kindheit aus. Wunden der Kindheit beschatten und
begleiten uns ein Leben lang. Wie die Straßen der
Heimatstadt, wo auch immer wir uns auch befinden.
Unser Haus lag am Rande eines Hügels. Im Garten
standen drei große Nussbäume. Als kleines Kind saß
ich unter dem größten von ihnen und lauschte den
leisen Geräuschen und dem Zwitschern der Vögel.
Vater und Mutter waren bei der Arbeit. Meine
Großmutter war beinahe den ganzen Vormittag in
der Küche. Ein Hund war immer dabei. Mein ganzes
Leben. Heute noch. Damals war es ein Schäferhund
namens Medis. Er begleitete mich im Hof und
Garten, lag zu meinen Füßen die ganze Zeit; war
mein bester Freund. Die Erlebnisse der frühen
Kindheit sind entscheidend fürs ganze Leben. Meine
ersten bleibenden Erinnerungen waren für mich
überwältigend. Ich war ein Jahr und drei Monate alt.

Wir waren alle in der Küche. Aus dem Radio strömten Stimmen, der Lärm der Menge. Als Intermezzo,
klassische Musik. In der Luft schwebte eine Art Unsicherheit, Grauen, Angst und Besorgnis. Viel später
erfuhr ich, dass Stalin gestorben war. Drei Jahre
später saßen meine Eltern wieder vor dem Radio.
Man hörte eine schrille Stimme, das Getöse der
Menge. Hie und da Schüsse. Dann wieder diese laute,
schrille Stimme - die Revolution in Budapest hatte
begonnen. Mein Vater war sehr besorgt. Als Ungar in
Rumänien war seine Situation sehr heikel. Besonders,
weil seine Ahnen Freiherrn von Amady gewesen
sind. Als Kind durfte ich den Hof nicht verlassen.
Meine Großmutter hatte zwei Kinder: eine Tochter
und einen Jungen, der musikalisch außerordentlich
begabt war. Er spielte Klavier und Violine. Studierte
in Bukarest. Als Musiker wurde er dennoch 1944 als
Soldat eingezogen und durfte die Kaserne nicht
verlassen. Zu Weihnachten 1945 gewährte man ihm
drei Tage Urlaub. Man weiß nur, dass er in einen Zug
mit russischen Soldaten eingestiegen war. Hatte bei
sich eine wertvolle Violine und einige Geschenke für
die Eltern. Er kam nie an. Jahrelang hatten die Polizei
und zwei Privatdetektive den Fall untersucht. Keine
Ergebnisse. Entlang der Gleise keine Spur. Nichts. Als
ob er sich in Luft aufgelöst hätte. Fünf Jahre dauerten
die Untersuchungen. Dann gab man einfach auf. Man
vermutete, dass die Russen, die dauernd besoffen und
aggressiv waren, ihn in den Dampfkessel geworfen
hatten. Auch die Violine war spurlos verschwunden.
Ein Freund hatte ihn zum Bahnhof begleitet. Mehr
wusste man nicht. Meine Großmutter aber hat ihr
ganzes Leben auf ihn gewartet. Hoffte und hoffte.
Wenn sie Geräusche am Fenster oder Schritte auf der
Treppe vernahm, hörte ich sie immer flüstern: Bist
du`s? Danach weinte sie immer eine Weile. Stand
schließlich auf und ging zu ihrem Herd, indem sie
traurige, wortlose Lieder summte. In dieser, von
ängstlichem Warten geprägten Umgebung, bin ich
also aufgewachsen. Mit diesen Erinnerungen. Durfte
nirgends hingehen, damit mir nicht dasselbe wie
meinem Onkel passierte. So wuchs ich als scheues,
ängstliches Kind auf. Als die Kindergartenzeit für
mich anbrach, hörte ich nicht mehr mit dem Weinen
auf - meine Großmutter musste mich also dorthin
begleiten. Sie saß auf einem Stuhl im Hinterhof. Die

Kinder spielten und ich saß da und schaute ihnen zu.
Von Zeit zu Zeit drehte ich mich um. Meine Großmutter war immer noch da. Nach einigen Wochen
hatte ich einen Freund. Langsam lebte ich mich ein.
Großmutter musste nicht mehr kommen. Mir gefiel
es aber trotzdem nicht. Die Kinder waren laut, grob
und öfters feindlich gesinnt. Schlägereien waren an
der Tagesordnung. Dies ging aber auch vorbei. Ich
sehe mich noch mit einigen Bekannten, die in
unserer Nähe wohnten, wie wir mit kleinen, aus
Papier selbstgebastelten Fahnen durch die Stadt
rannten - es war der 1. Mai. Wir rannten und brüllten den ganzen Weg entlang: Hurra, es lebe der 1.
Mai. So hatte man uns gern.
9.
Als ich 6 Jahre alt war entschieden sich meine
Eltern ein Haus am Flussufer zu bauen. Weil sie nicht
viel Geld hatten, konnten sie nur zwei Handwerker
beschäftigen und mussten mitarbeiten. Jeden Nachmittag gingen wir mit Großmutter dorthin, um
ihnen das Mittagessen zu bringen. Die Hände meiner
Mutter waren blutig von der Arbeit mit den vielen
scharfkantigen Ziegeln. Am Abend kamen sie zurück,
müde, erledigt. Im Herbst war das Haus teilweise
bewohnbar und wir zogen ein. Ich begann die
Schule, und zwar innerhalb der deutschen Abteilung.
So war es in Siebenbürgen üblich bei einigen Familien. Neunzig Prozent der Schüler waren Siebenbürgersachsen. Die Lehrer waren gut vorbereitet und ich
habe viel in diesen vier Jahren dort gelernt. Was mir
aber am meisten gefiel, waren Turnen und Sport. Ich
war sehr begabt dafür, durfte aber laut meiner Mutter
nicht an Wettbewerben teilnehmen; sollte Klavierspielen. Schon mit fünf Jahren musste ich täglich vier
bis fünf Stunden üben. Draußen spielten die Kinder,
mein Herz pochte laut, meine Augen verfolgten ihr
Spiel, während meine Finger weiter auf den Tasten
hin und her wanderten. Ich hasste die ganze Sache.
Obwohl ich gut war und auf zahlreichen Konzerten
im Festsaal mitspielten durfte. Nur der Sport
vermittelte mir das Wohlgefühl der totalen Freiheit,
Freude und Harmonie; heimlich sprang ich durchs
Fenster und nahm an zahlreichen sportlichen Ereignissen teil. Ich wurde Meister in zehn athletischen
Wettbewerben. Habe mir immer Schuhe mit Nägeln

gewünscht. Schuhe, die Athleten bei diesen Wettkämpfen benutzten. Habe sie nie gekriegt. Heute, da
ich alt bin, sagt mir meine Frau: ich kaufe dir welche…Ja, es waren Zeiten der Unbekümmertheit. Wir
waren jung und alles war möglich. Auch, wenn man
Bestrafungen dafür in Kauf nehmen musste. Ab der
fünften Klasse besuchte ich dann die rumänische
Abteilung. Bis zum Abitur. Ich lernte leicht und gut
und war immer der Erste oder der Zweite in der
Schule. Dies ging so bis zur Aufnahmeprüfung fürs
Gymnasium. Keine leichte Sache. Sie brauchten dringend Handwerker. Intellektuelle waren nicht gern
gesehene Leute. Nur streng ausgewählte Schüler wurden im Gymnasium aufgenommen. Wenn du die
Prüfung bestehst, kriegst du dein Rennfahrrad,

versprach mein Vater. Ich lernte zwei Wochen, Tag
und Nacht und kam als Erster auf der Liste der
Akzeptierten an. Vom Fahrrad war keine Rede mehr.
Zu gefährlich, behaupteten meine Mutter und
Großmutter; sie kauften einen Fernseher. Damit alle
etwas davon hatten. Tief enttäuscht lernte ich vier
Jahre lang nur so, um durchzukommen. Und dann
kam es - ich trainierte heimlich mit Gewichten, war
mit 15 Jahren einer der Kleinsten in meiner Klasse.
Und rasch wuchs ich innerhalb eines Jahres über
zehn Zentimeter. Die Knochen waren noch zart und
schwach. Mit dem Training hörte ich leider nicht auf.
Am Ellbogen brach ein winziger Teil des Knochens
ab. Ich wurde zwei Mal operiert; den rechten Arm
kann ich aber bis heute nicht richtig dehnen und
benutzen, kann auch keinerlei Schwerarbeit leisten.
Ich war fürs ganze Leben gebrandmarkt. Kein Sport,
aber auch kein Klavier mehr. Ich saß aufder Reservebank, während meine Kollegen dem Sportunterricht
folgten. Ich fiel in eine tiefe Depression und begann
immer öfters zu trinken. Es folgte die Zeit der großen
Klassiker der Literatur. Ich las ununterbrochen. Man
liest um zu erfahren, dass man nicht allein ist, wie
Lewis mal sagte. Und ich las alles, was mir in die
Hände fiel, Literatur, Kunst, Psychologie und Philosophie. War von meinen Freunden und Kollegen weit
entfernt. Einsam und gleichzeitig auch nicht. Traurig
und gleichzeitig bebend vor lauter Energie und
Neugierde. Nach dem Abitur kam ich auf eine
Bukarester Wirtschaftsschule. Meine Mutter wollte es
so; sie hoffte, dass aus mir mal ein Diplomat wird.

Das war ihr Traum. Meiner aber nicht. Ich kam so
durch, las aber umso mehr. Nach dem Abschluss
habe ich einige Monate in einem Ministerium
gearbeitet. Meine Depression vertiefte sich sehr. Mein
Vater holte mich nach Hause. Kurz danach, durch
Vaters Beziehungen, wurde ich Arbeitskoordinator in
einem Gasunternehmen. Da meine jetzige Frau mich
dort oft besuchte, obwohl der Chef es mir verboten
hatte, warf man mich raus. Arbeit fand ich in einem
Schuh -und Stofflager. Fünf Monate nur. Danach als
Schwerarbeiter in der Seidenfabrik. Niemand ahnte
was, denn ich benutzte vorwiegend meinen linken
Arm. Einen „Vorteil“ hatte ich dennoch: ich wurde
vom Wehrdienst befreit. Eine große Erleichterung.
Ich hätte es dort sicherlich nicht ausgehalten. Wir
heirateten und ich bereitete mich aufdie Prüfung vor:
Philologie und Philosophie; bestand sie als Dritter,
landesweit. War nun ordentlicher Student. Bevor der
Unterricht dort im Herbst anfing, kam meine Tochter
Olivia zur Welt. Nun war ich Vater, Ehemann, Student und Sohn. Aber …Geduld. Kurz fanden andere
Ereignisse statt, die unser Leben beträchtlich
beeinflusst haben.
10.
1970 im Mai kam die erste große Überschwemmung. Nahm mehr als die Hälfte unseres Gartens
mit. Unser Haus lag aber höher als das Zentrum der
Stadt. Dort war das Wasser bis zu 3,5 m hoch. Die
alten Holzbrücken wurden zerstört. Viele starben in
den Fluten. Ertranken im eigenen Haus. Niemand
konnte glauben, dass das Wasser so hoch steigen
würde. Mein Vater war am Boden zerstört. Alles, was
er besaß, hatte er ins Haus investiert. Meine Mutter
hatte ihren Garten verkauft, um das Haus bauen zu
können. Parkett, Möbel, alles kaputt. Fünf Jahre
später dann, die zweite Überschwemmung. Viel größer, viel heftiger als die erste. Großmutter und Mutter
haben sich mit mehreren Nachbarn auf die alte Burg
hinauf begeben. Haben die Nacht in der uralten
Schule verbracht. In der Früh saßen sie alle oben an
der alten Wehrmauer der Burg und beobachteten die
Katastrophe. Mein Vater wollte nicht weg. Ich blieb
bei ihm. Die Nacht war furchtbar. Das Wasser heulte,
schoss mit großer Geschwindigkeit vor unseren Augen

entlang. Vom Balkon des ersten Stocks sahen wir den
Fluten zu. Dunkelheit, furchtbare Schreie. Hühnerkäfige und Schweineställe sausten vorbei. Die großen, aus
Holz gefertigten Masten, an denen die Elektrizitätskabel befestigt waren, brachen wie Streichhölzer. Die
Kabel dehnten sich heulend über die Ufer. In ihnen
verfingen sich abgerissene Bäume, Tierställe, Äste. Links
und rechts von uns fielen die Häuser um. Ein leeres,
benachbartes Haus sackte wie ein ertrin-kender Mann
zusammen. Vater wurde es schlecht. Ich hob ihn auf
und legte ihn aufs Bett. In der Früh zog sich das Wasser
allmählich zurück. Entschlossen bahnte ich mir einen
Weg zur Burg, das Wasser reichte mir bis zur Brust.
Wollte die beiden entsetzten Frauen beruhigen. Als ich
endlich ankam, hörte ich ein furchtbares Geschrei: Das
letzte, benachbarte Haus sank ins Wasser. Unser Haus
blieb wie durch ein Wunder verschont. Sieben Meter
vom Flussbett entfernt. Das gab meinem Vater den Rest.
Damals spürte ich, dass seine Gesundheit nicht in
Ordnung war. Später hat man rund um die Stadt einen
Damm gebaut. Der ganze Garten war weg. Keine
Nachbarn. Wir waren die einzigen auf dem rechten
Ufer. Das Haus gibt’s heute noch. Wurde verkauft.
Heute befinden sich dort eine Metzgerei und eine
Tierapotheke. Wofür sie sich abgerackert haben, mei-ne
Eltern? Heute noch, frage ich mich. Nichts war mehr so,
wie es gewesen war. Die Zukunft ebenfalls. Die Stadt,
die Leute. Alles hatte sich zutiefst verändert. Allerdings
nicht zum Guten. Es kamen die furchtbaren achtziger
Jahre.
11.
Mein Vater war ein gutaussehender, großer und
kräftiger Mann. Er liebte Gesellschaft, Wein und Weib;
war dauernd unterwegs. Um Rohstoffe für die Fabrik zu
verschaffen. Aufträge. Zu Hause war er nur am Sonntag.
Dann arbeitete er im Garten; den ganzen Tag. Am
Montag ging es dann wieder los. Er sang schön und
gerne in den Kneipen und aufFestlichkeiten. Als er jung
war, wollte er Opernsänger werden. Er besuchte schon
die Kurse der Musik-schule in Temeswar, als er meiner
Mutter begegnete. Dann war Schluss. Meine Mutter:
Entweder ich oder die Oper…Dies hat sein ganzes Leben an ihm genagt. Er versuchte es mit heftigem Gesang
bei verschiedenen feierlichen Gelegenheiten auszubalancieren.

Wir haben kaum etwas miteinander reden können.
Einmal, als er mich in Bukarest besuchte, habe ich
versucht im Restaurant mit ihm zu reden. Plötzlich
stand er auf und sagte: Du philosophierst zu viel… und
ging zu seinen Freunden am benachbarten Tisch. Lerne
mein Sohn, sagte er in Vorbeigehen auf der Treppe, als
ich noch klein war. Er trank gerne mit einfachen
Arbeitern, was nicht jedermanns Sache war. Sagte ihnen
aber öfters: Am Tor der Fabrik hört jede Freundschaft
auf… und: Ich bin nicht euer Personalchef (weil diese
beinahe alle Informanten und Spitzel der Securitate waren). Ich erinnere mich noch heute, als ich einmal in seinem Büro war (einzigartige Gelegenheit!), wie er einem
Arbeiter, der betrunken zur Arbeit gekommen war, sagte: So, hier hast Du ein Paar Lappen…geh zurück in die
Kneipe und trinke dich gesund…Morgen kommst Du
rasiert und nüchtern in die Arbeit. Alle hatten ihn gern.
Er aber meinte: Sie sollen mich nicht lieben; sie sollen
mich respektieren… Etwas hat er mir trotzdem beigebracht. Als wir einmal unterwegs waren, sagte er: Du
sollst immer die Straße aufdem Zebra-Streifen überqueren …wenn du angefahren wirst, ist es nicht deine
Schuld… Ich hob den Kopf, sah ihn an und machte mir

so meine Gedanken; war damals acht Jahre alt. Mit 58
Jahren ging er in die Rente. Eine Qual für ihn zu Hause
zu bleiben. Er entschloss sich für einen Job als Verwalter
eines Hotels, das man gerade umbaute; erkäl-tete sich
furchtbar, machte aber weiter. Dann sackte er zusammen. Nach zwei Wochen brachte man ihn nach
Hause. Er lag im Sterben. Ich saß an seinem Bett und
die Tränen kullerten nur so über meine Wangen. Vater
sah mich an; atmete immer heftiger und schwerer.Sah
mich an und flüsterte mehrmals meinen Namen. Ich
konnte es nicht mehr aushalten; verließ das Zimmer. Als
ich zurückkam, war es vorbei. Zum Begräbnis war die
halbe Stadt gekommen. Er lag da, friedlich im Sarg und
hatte schwarze Spuren auf beiden Lippen: die Stellen,
wo er vor Schmerzen zugebissen hatte; dass alle ihn
liebten, das war ihm lebenswichtig. Deswegen sang und
trank er fröhlich mit allen; half jedem, dem er helfen
konnte. Uns weniger. Bevor er starb, hat er meine
Großmutter gefragt: Liebst Du mich, Teresa? Ja, Bandi,
ich liebe dich, hat sie geantwortet. Ich möchte nur mit
euch hier zu Hause bleiben…hat er meiner Mutter noch
sagen können. Es war zu spät. Alles vorbei.
(Fortsetzungfolgt)

Konstrukte, wird der Leser sanft eingeladen, Stille
in sich einkehren zu lassen und ungezwungen in
eine Meditation einzutreten, die nicht durch die
Struktur des eigentlichen Textes eingeengt wird.
Die ironisch-spielerische Reflexion erzielt dadurch
beinahe aphoristische Konfigurationen mit unzähligen Interpretationskonstellationen, die jedem, der
den poetischen Text aufmerksam liest, Raum zum
Träumen geben.
Paradoxerweise zwingt dies den Leser jedoch
gleichzeitig zu einer Reduktion auf das Wesentliche. Man hat mitnichten den Eindruck einer
makellosen poetischen „Sentenz“, nach der der
Vorhang fällt. Im Gegenteil, der Leser wird zum
URS HEFTRICH - Ironie und Zinismus
tätigen, freien, ja kreativen Träumen angeregt,
sobald die Lektüre beendet ist. Den Text noch in
Händen, verharrt man gewissermaßen in
Urs Heftrich gehört zu den heute immer seltener Kontemplation.
werdenden Dichtern, die von den Richtgrößen der
Kultur und ihrer Repräsentanten durchdrungen Gängige, authentische Wendungen aus dem
sind. Diese werden von dem Dichter bewußt auf- Volksmund wechseln oft ab mit abstrakten Kongesucht und sind in fast jedem Text präsent wie zepten und Reflexionen, aber auch Termini und
zarte Orientierungsbaken auf einem inneren Syntagmen aus den Sprachen der antiken, vormoMeer, das mal sanft und mal aufgewühlt ist.
dernen oder modernen Kulturen, die fast unmerklich eingestreut werden. All dies sorgt für ein
In ihrem Umkreis erscheinen Einblendungen: angemessenes Gleichgewicht der Textstruktur.
subjektiv, persönlich und tiefgehend verarbeitet.
Scheinbar en passant evoziert, fehlt es ihnen nie an Ebenso die zahlreichen Evokationen antiker Aussicherer Motivation, ihre geschliffenen, stili- sprüche, Weisheiten, die oft ein hartes Licht auf die
sierten Facetten spiegeln die Bezugspunkte der sie modernen Gebrechen bzw. Zwänge der Spaßgesellinspirierenden Künstler. Dies ermöglicht, ja initi- schaft werfen (d.h. den Imperativ zur Unterhaliert ein persönliches, feines Verständnis, das sich tung), auf eine Gesellschaft, die sich immer mehr
selbst unter die Herrschaft und Ausstrahlung einer nach Komfort und Kreuzfahrten sehnt und sich
absolut verpflichtenden Kultur begibt.
immer weiter von den genuinen Werten entfremdet. Solche Zitate scheinen vor allem die Rolle von
Diese Facetten spiegeln sich ineinander in einem, entlarvenden Artefakten mit einem Anflug von
artistisch gesehen, eleganten und vollendeten Spiel. Ironie zu spielen.
Es ist dies ein sich gegenseitiges Durchdringen, das
trotz des Korsetts der strengen Form, sorgfältig Zahlreiche dichterische Einflüsse sind vorhanden,
strukturiert ist und eine Offenbarung ermöglicht, sie lassen sich insbesondere im mitteleuropäischen
die von den erwähnten Stilisierungen oft fast ver- Raum finden, wie bei Vladimír Holan oder Jan
deckt, verborgen wird.
Skácel, um nur zwei zu nennen – dies auch aufgrund der Neigung und der beruflichen Stellung,
Auf diese Weise, durch diese stilisierten poetischen die Urs Heftrich als Professor an der Philologi-

ANDREI ZANCA

schen Fakultät der Universität Heidelberg bekleidet, vornehmlich im Bereich der slawischen Sprachen. Diese hinterlassen ihren Abdruck in Texten
wie „Keilschrift leichter Vogelfüße”.
Ironie wechselt häufig mit einem durch Einblendungen aus dem Lateinischen oder Altindischen
gemilderten Zynismus ab – oder aus anderen
näher oder weiter entfernten Sprachen und Regionen –, alles mit scheinbarer Leichtigkeit in einer
Struktur zusammengefügt, die jedoch profunde
kulturelle Kenntnisse verrät. Diese Einblendungen
sind in der Originalsprache gehalten und rufen
klassische strukturelle Formen ab, die von einem
modernen Hauch durchweht sind, wo feiner
Skeptizismus und spielerische Ironie auf paradoxe
Weise jegliche bekannte Form oder Struktur gewissermaßen von innen her ausbrennen.
Allegorisches und Änigmatisches ist immer wieder präsent und befindet sich gleichzeitig in einem Zustand moderner Auflösung, gerade durch
das gelegentliche, aber stabilisierende Eindringen
eines Subjektivismus, der zugleich manieristisch,
aber auch so spielerisch ist, dass er allmählich die
Oberflächlichkeit der modernen Welt enttarnt.
Die verblüffende Technik eines Arcimboldo zum
Beispiel ist scheinbar allgegenwärtig, aber gleichzeitig erfährt sie die Zerlegung einer modernen
Ironie; sie wird auferstaunliche Weise auseinandergenommen, ohne dass dadurch ihre Präsenz im
Leserbewußtsein geleugnet oder ausgelöscht würde.
Oft gibt es eine durchgehende evokative, poetische Verschmelzung der Vergangenheit mit dem
dekonstruktiven Alltag, dessen Ideologie seine
Repräsentanten zum Wahnsinn triebe ohne den –
bewussten oder passiven – Beitrag der Massen.
Vergangenheit und Gegenwart gleiten ineinander
bis zur gegenseitigen Auslöschung und ertragen
gleichsam „im Innenhof der Zeit” (Largo dei santi
apostoli) die kaum skizzierte Gestalt einer Zukunft
ohne arrogante Determinationen.
Eine absolut persönliche Note deutet sich an und
entzieht sich gleichzeitig immer wieder, bis der

Text sie in Bezugspunkten, Artefakten und mehr
oder minder berühmten Zitaten auflöst, die man
aus unterschiedlichen Kontexten und Gebieten
kennt. Unter deren Dominanz bleibt sie gerade
noch hörbar, ihr Echo ist ganz persönlich, wie verdünnter Sand auf einer nassen Amphore.
Es ist eine Widerspiegelung jenseits der Worte,
unvergeßlich und rätselhaft, unbeschreiblich in die
feste Struktur des gesamten poetischen Textes
eingeschrieben – es geht darum (um es in dem
vom Autor verwendeten Kontext oder mit einem
beliebten rumänischen Sprichwort zu sagen), sich
nach jemanden zu sehnen, der ist immer noch da
und neben dir ist.

Ähnlich wie in der Parabel von der ewigen Wiederkehr des Gleichen, die eine bereits in der Vergangenheit vorhandene Zukunft vorgezeichnet und
präsent finden möchte, ist in der Sprache immer
alles geborgen. Nichts ist neu, wie die Antiken
sagen würden: „denn das Erfinden war schon

immer Lüge / und unser Wortschatz ist ein kleines
Ghetto” (Non ha l´ottimo artista… ) und „die Rede /
[… ] wächst und buchstabiert uns bis zum Ende“

(ebenda). Welch persönliche Note: in der Sprache
die Frische des schon Gesagten zu entdecken, in
dem jeder Anspruch auf Innovation eine Lüge ist,
wie auch die berühmten antiken Dichter sagen
würden!

Ähnlich wie in der Parabel von Borges, für den die
Welt eine Bibliothek ist, dient dem deutschen Dichter
im arcimboldianischen Geist eine Pappel, deren
Blätter gelesen werden können, so grün wie eine
Schlange und ebenso klebrig sind und deren Zähmung ihm vom Vater ausgetrieben wurde, um zu
lernen, was die Scham bedeutet… doch alles
ändert sich in der Zeit, während die Scham – wie
die Demut – an dir festhalten wird, dich von nun
an beherbergen wird. Trotz all der mehr oder
weniger bekannten Kombinationen und Analogien, was für eine Lehre des Verschwindens der
Intimität des Sagens im Text, die Ungeduld dieses
Und ... des Kindes, welches immer auf die Fortsetzung wartet, auch wenn die Erzählung so

eloquent und so frisch ist...
Unter dieser fortwährenden Auflösung, der die
erwähnten Richtpunkte einen Rahmen und in
spezifischen Details eine besondere Schärfe
verleihen, scheint sich alles wiederum auch in
einem wunderbaren Märchen aufgelöst zu haben,
das wir nie müde werden, immer neu zu erzählen,
um in seine Geheimnisse zu dringen. Ähnlich wie
bei den alten chinesischen Gemälden ist die Kraft
der bildlichen Suggestion alles, was übrigbleibt.
„Ein Gefieder aus Worten” (Vögel im Nachtfrost),
alles, ähnlich wie die ebenso gesättigten Worte:

Körper
...wo die Laken nicht zerknittert sind,
hat die Poesie nicht genächtigt

Der Körper erinnert sich immer daran
wie oft er geliebt wurde Betten
des Liebens sind nicht mehr zu glätten
die Haut ist ein Laken fest schmiegt es sich an
ein anderes Du und in Falten
fügts dich zu dir selber und rafft dich zum Reim
zusammengefaltetes Blatt um den Keim
der Körper wird alles behalten
Doch jetzt sagt Kavafis ist alles vergangen
Er lacht mit den Augen sie sind vom Verlangen
umrunzelt so sind sie die Alten

Übersetzung: Herbert-Werner Mühlroth

Und der Mund des Vogels
mit kleinen Maiglöckchen.
Die Vögel, die am Fenster wachen,
kommen und sagen mir:
du bist der Himmelspiegel
und unsere Träume schreiten durch dich.
Der Kreis der kleinen Steine öffnet sich
und ein Vogel liest die Uhr mit der Feuermaiglöckchen
geht tadellos.

CLELIA IFRIM
Die Blinde Pferde aus dem Salzbergwerk
FRÜHLINGSNACHT
Der Regenvogel wird vom
Oberschenkel
des Blitzes geboren.
Einen Augenblick später
wäre nur noch Asche.
Einen Augenblick schneller
wäre nur noch ein Feuerlappen.
Ich gehe zur Rande der Stadt,
Nahe dem Wasser,
wo ich aufgewachsen bin.
Ich sah dort oft,
den Blitzmann der
seinen Körper an der Brücke wusch.
Tausend Vögel fingen aus
seinem Schenkel zu zwitschern an.
So fing der Frühlingsregen an.

SELBSTBILDNIS
Die Herdflamme ein Titel für einen frostigen Morgen.
Die Kalligraphie Feuersteine, klein
aus dem blauen Kreis
ist eine Uhr.
Seine Rädchen
sind eine Denkübung wert.

DAS FAHRRAD
Sie redeten über Mäuse.
Und über Fallen.
Sie machten lange Pausen
zwischen den Wörtern
und hörte dem Regen zu.
Er war wie ein Rauschgift.
Ein Biobotaniker.
Die Fußmatten dämpften
die Tropfen die durch das Dach fielen.
Es war ein Terminalklang.
Jemand erinnerte sich
an dem grünen Moos
der auf dem Dach wuchs.
Sie entschieden, es zu reinigen.
Bis dahin stellen sie Plastiktonen
an den Stellen
wo die Regentropfen fielen.
Der Klang war wie der eines Kerkers.
Es hatte den gleichen Widerhall.
Sie setzten ihr Gespräch über Mäuse fort,
und zeigten den Ort
wo sie die letzte Falle hingestellt hatten.
Ich wusste, dass dort eine Steintreppe
aus Flussstein gewesen war,
geglättet und glänzend,
die zur Scheune führte.
Ihre Worte
waren wie Mauszähne.
Sie lachten und spielten mit Drähtchen
zwischen ihren Fingern.
Es sind Kerkertage

und der Holzschuppen und Erde,
anderes Mal offen und sonnig,
Es war jetzt ein andersartiger Tag.
In Plastiktonnen,
in Hälften geschneiten,
die Regentropfen
fielen weiterhin.
Sie redeten noch immer über Mäuse.
Über die Fallen aus dünnem Draht.
Ich ging auf den Hof im strömenden Regen.
Die Frau eines Vetters kehrte
vom anderen Ende des Dorfes zurück,
auf einem abgenutzten Fahrrad,
mit den Speichen mit Drähten aus
einer Mausefalle gebunden.

FAMILIE
Mein Vater war Elektroschweißer.
Von ihm habe ich gelernt,
dass das Verhältnis zwischen
dem weichen Licht
und dem Gefrorenem
gleich Null ist.
Eine elektrische Zahl.
Es bleibt immer ein offener Platz,
an dem Tag, an dem ich die
besten Kartoffeln kaufe.
Mein Vater schlief mit
Kartoffelscheiben auf den Augen,
um die Schweißflamme zu auszuziehen.
Ich weiß nicht was er träumte.
Ich weiß nur, dass jede Nacht,
meine Mutter und wir, die beiden Kinder,
schälten die Kartoffel
und ich machte dünne Scheibchen.
Die zwei Kartoffelscheiben,
auf die Augen gelegt,
hatten sie ihr eigenes Licht.
Ansonsten nichts.
Heute ist der Tag, an dem ich Kartoffeln kaufe.
Die besten.

SOMMERTAGE
Die kleine Begleiterin
des Drehorgelspielers,
kaufte sich am Ende des Tages,
mit dem erhalten Geld, Eis.
Den ganzen langen Tag,
durchstreiften beide die Straßen,
mit Vögeln und Fische Namen,
mit Tieren und Delfinen Namen.
Die Leute waren an sie gewöhnt.
Sie waren Teil des Sonnenscheins
und so lebten sie selbst
in einer Sonnenrosette,
als ob die Kurbel der Drehorgel
und das Schächtelchen mit den Zetteln
waren aus dem Buch ihres Lebens.
Eines Tages umgaben sie einige Kinder
und verlangten ihnen
aus der Holzschachtel
alle Schicksalszettel.
Der grüne Papagei der die Zettel zog
flog auf der Schulter
der kleinen Gefährtin.
Sie beruhigte ihn
und versprach ihn zurückzukaufen.
So wurden sie sie los,
und als Gegenleistung erhielten sie
Zettel für Verliebte
und den Papagei aus dem Land
des Lavendels gebracht.
Der junge Orgeldreher und
seine kleine Begleiterin
sie stiegen zwischen den Orangenhaine hinab,
zu den Lavendelländern,
in der nahe der Flusspromenade.
Sie wuschen in klarem Wasser
ihre müden Glieder,
danach legten sich schlafen
in zwei Sommerbehausungen.
Auf dem anderen Ufer,
zwei Engel lernten die ganze Nacht,
neue Lieder.
Am nächsten Tag die Straßen waren leer
und im Sonnenlicht
niemand sang mehr.

Die kleine Begleiterin
zog sich in ihrem Hof zurück
und blieb dort den ganzen Sommer über.
Sie aß nie wieder Eis.
Der junge Spielorgeldreher
kehrte zurück in der Bergstadt
woher er gekommen war
und stellte sich in der Salz Mine an.
Auf der anderen Uferseite,
die beiden Engel verabschiedeten sich
und gingen in die weite Welt hinaus.

die gefangenen Vögel,
im weichen Körper geblieben archaische Texte, elektrisch,
werden hintereinander
im Flüsterton gelesen.
Danach ist die Stille vollkommen der Wind schlenkert sie
mal nach innen, mal nach außen,
und die blinden Pferde halten für
einen Augenblick inne
auf den Rändern zwischen den Welten.

DURCHSTRÖMUNG

AUS LIEBE

Kohle Stücke
blieben in einem Holzschuppen.
Bei Bedarf kann ich mit ihnen schreiben archaische, elektrische Texte
die schrittweise Flüsternd gelesen werden.

Der Lichtstreifen des Himmels
füget Erinnerungen aus
dem Salzbergwerk
den Blick hinzu.
Aus der blauen Tinte
wachsen blaue Vögel,
und weiße Vögel wachsen
aus den weißen Blättern.
Die Blumenkinder
holen Bücher über Blumen,
dann bringen sie die blinden Pferde
zum Bach, um sie zu waschen.
Alle gehn auf die andere Uferseite,
in den Frieden eines anderen Abends,
und die Kinder zu Pferden,
ziehen galoppierend vorbei,
jeder in seiner rechten Hand,
wie einen violetten Stern,
ein Stück Salz tragend.

Keine Rede von einer Bibliothek,
und nicht einmal von mir.
Ich habe die Grenze
zwischen dem Taubenbeschlag
und Küche entfernt die Grenze spielt Verstecken,
wenn ich herein oder herausgehe.
Ich brachte den Käfig
und legte ihn auf den Tisch ich schreibe neben ihr.
Der Lila Schein von den Fingerspitzen
verbrennt und wird immer weißer fremd von dem Irdischen
flackert wie ein Feuerozean
mich umringen.
Die Tauben kommen und erbeuten
das restliche Mark.
Der Lichtkrater besitzt diese Form Vogelschnäbel, Tausende,
Ineinander verknäult.
Die Blinden Pferde aus dem Salzbergwerk
drehen das Holz Rad weiterhin.
Es kommen Andere Tauben und nehmen

Ins Deutsche: Christian W. Schenk

Life calls on me to tackle riddles.
I’m looking for a way to be.
I stand far away, like a rogue.
They’ve taken, now, to playing skittles.
I’m feeling like a deportee.
Spring has come and love is in vogue.

K.V. TWAIN
Ofthe: “Sub Rosa: poems oflove and distance”
Decalogue
Thou shall not come stealthily to the door of my
being.
Thou shall not lean against my heart for more than
three vast instants (my entire existence).
Thou shall not cause me more than three pains or
three disillusions per day.
Thou shall not mock my ideas, all noble.
Thou shall not slay my mysteries or the universe's.
Thou shall respect the ghosts and the gods sitting
on the sills of my windows.
Thou shall respect the silence and the tumult of my
soul.
Thou shall not steal my heart, my pen, my troubles
or my poems.
Thou shall not steal my desires, all holy.
Thou shall not depart without permission.

Vogue
Spring has come and love is in vogue.
They say it is an ancient sea.
I stand far away, like a rogue.
I while the time pondering symbols.
I’m looking for a way to see.
Spring has come and love is in vogue.

I think I hear their cymbals.
I think they’re standing on a quay.
I stand far away, like a rogue.
And look up there! Their signals!
They’ve clambered up a lote-tree.
Spring has come and love is in vogue.
I stand far away, like a rogue.

Who? Whither?
Someone has wandered into my solemn, hymnlike silence.
Who, who trespassed on my hours?
I’d made it clear that I am not to be disturbed.
Who broke the heart’s captivity inside of its own
spasms?
Who, in all the world, has such powers?
And whither, whither this stranger and my sorrows?
I’d made it clear that I, like a god, stay put.
Whither the sly stranger who attacks me like a
weaver spider?
I am not used to falling into webs.
The spider-stranger glides softly upon
her stealthy silken pathways…
I think she’s saying something…
about a larger silence, cantilevered over the world.

The Longest Street in the Universe
The longest street in the universe lies between you
and me.

An infinitous, intangible, incandescent number of
light-years separates us.
(If it isn’t infinitous, it is something resembling
infinity and, at any rate, implausible.)
It is a street onlyyou and I and our shadows have walked.
It is a street mysterious as an uncharted sea.
It is a street untamed by the words in me.
I gaze silently at the things that have passed
between us, and the things that won’t be.
I muse that it is our fate to forget and be forgotten.
I pray for a kind ofunforgetting, in a post-existence.
They say billions of people have already been, and
more shall come.
But what are they, compared to you and me?
They are nothing.
You and I, two spinning planets, are functions of
gravity and distance.
My core, the soul, is prone to scuffles with the world.
You have, in place of a core, a world without laws
and unknowable.
The idle God, collapsed in a funk, is even idler for us.
I wonder what He’d say about seizing the night.
I wonder if He’d fall silent or fall apart, or perhaps
cry.
I must respond myself, in His absence.
I say, Nature Misfires—what some might call, God

plays dice.

You are a yes, I am a no. There’s a misalignment.
We remain, for now, what we are.
Creatures with strange orbits and atypical triumphs.
You at one end, I at the other.
The longest street in the universe lies between you
and me.
You are a maker ofmischiefand a long astonishment.
I am a sea-battered sailor, crammed with truth and
sensation and tears.
Who knows if one day I won’t set sail across the
universe, making the stars shiver?

*Book published by Cappas Press, 2021

În acest fel, ei își amână clipa și tot farmecul ei.
Ei sunt în trecere.

VIRGIL DIACONU
Clipa mirifică

I.
Sunt un băiat. Merg pe Strada Mare,
pe unde lumea se plimbă în voie.
Ninge. Forfota străzii, casele, copacii ninși.
Aerul rece. Lumina.
Cele două fete care au trecut pe lângă mine
tocmai m-au atins cu râsetele lor.

II.
Sunt un băiat. E primăvară.
Copacii sunt verzi-verzi și plini de vrăbii.
În centrul orașului, lângă biblioteca de marmură,
este un cais înflorit. El are flori multe-multe.
Știi tu ce este un cais înflorit?
Te-ai cufundat tu în florile și lumina lui?
Aceasta este clipa unică a florii de cais.
Clipa florii de cais cu un singur spectator.
Care a dat în floare…
Și tocmai acum,
de pe scările bibliotecii de marmură
coboară prințesa.
Ea are părul tăciune și degetele lungi.
Ea se ascunde în spatele unor rochii,
pe care le schimbă în fiecare zi,
de teamă că ar putea să fie recunoscută.

Forfota străzii, casele, copacii ninși.
Vorbele și râsetele... Lumina.
Această clipă nu va mai fi niciodată…

III.
Sunt un băiat. Merg pe strada bisericilor.
Între Biserica Mavrodolu și Biserica Sfântul Ilie
este casa mea. Copilăria mea este între două
biserici,
între două clopote, care mă strigă, duminica, la
slujbă.
Cum să mă împart?
Rândunicile taie cerul în zig-zag, ca niște săbii.
Ele țipă toată ziua unele la altele,
se ceartă pentru un loc în cer.
Deși tot cerul este numai al lor.
Și aceasta este o altă clipă unică.
Eu sunt făcut dintr-o mulțime de clipe unice,
care nu mai sunt.

Ființa mea și ființa ta se adună din clipe și lumi,
care nu vor mai fi niciodată ca acum.
Întocmai ca acum.
Cei mai mulți dintre noi trăiesc în afara clipei
ce li s-a dat.
Ei merg prin lumină și nu văd lumina,
ating întunericul și nu se întunecă.
Ei stau cu prințesa în brațe și nu văd prințesa…

IV.
Uneori, mă strecor pe furiș în biserică,
cu praștia ascunsă sub cămașă.
Aici mă întâlnesc cu Domnul,
care plutește întotdeauna într-un nor de tămâie
și le vorbește sfinților într-o limbă necunoscută.
Este atât de întuneric, încât abia îi mai zăresc chipul.
Însă cuvintele lui sunt atât de luminoase că,

Și deodată înțeleg că această zi este unică.
O clipă unică. Este o clipă mirifică,
ce nu va mai fi niciodată.
Eu nu alerg spre altceva
și nu mă gândesc la nimic altceva.
Eu sunt aici, în această clipă unică,
pentru că eu văd minunea acestei clipe;
pentru că o ating, o aud, o gust, o miros.
Pentru că o respir…

dacă nu ar fi atâta lume, aș alerga să le prind,
ca pe licurici.

V.
La ieșirea din biserică începe lumea.
Strada este îmbrăcată cu pietre de râu.
Clipa aceasta este în stăpânirea rândunicilor,
care taie cerul în zig-zag, ca niște săbii.
Firește, ele nu îmi dau nicio atenție.
Numai caisul înflorit mă trage de mânecă,
pentru că astăzi e ziua lui: Ziua florii de cais.
Desigur, clipa mirifică este vederea celor ce sunt.
Este atingerea, adulmecarea și respirarea lor.
Tocmai de aceea te întreb:
Știi tu ce este floarea de cais?
Ai văzut tu vreodată zburând rândunicile?
Ai zburat tu cu ele, nebunește, prin cer?
Clipa aceasta este clipa-rândunică.
Este rândunica ce încolțește în mine.

VI.
Sunt în camera mea de lucru.
Iar m-am sculat cu noaptea în cap.
Iaramvisat-opeMaicaDomnuluicuochiiînlacrimi…
Deschid fereastra. În fața mea este un bloc proletar.
N-am cer!,spuneamamameaprivinddeaici, n-am cer!
Stau în pat și scriu pe genunchi.
Trec pe curat clipa cu băiatul care merge pe stradă.
Pe masa mea de lucru sunt cărțile
și teancurile de manuscrise. Pentru că sufletul meu
are nevoie de multe pagini.
Nu am proiecte: eu exist numai în această clipă unică.
Eu nu trăiesc pentru ziua de mâine, nu muncesc pe
brânci pentru ea. Viața mea nu este un plan cincinal.
Ziua de mâine nu trebuie să fie neapărat cu portretul
meu pe prima pagină. Pentru mine este destul că ziua
este. Este destul că lumina ei cade și peste cei buni, și
peste cei răi, deopotrivă.
Viața mea este aventura acestei clipe,
în care am intrat până în plăsele.
Viața mea este Strada Mare,
pe care merg cu lumina la braț. Este forfota străzii.

Cele două fete care au trecut pe lângă mine
tocmai m-au atins cu râsetele lor.
Viața mea este primăvara.
Copacii sunt verzi-verzi și plini de vrăbii.
Caisul a înflorit. Acesta este spectacolul florii de cais.
Înflorește și tu, ce mai aștepți?!

VII.
Dar poate că tu nu ai vreme pentru caisul înflorit.
Poate că tu construiești viitorul și nu ai timp de
caisul care te trage de mânecă să-i dai puțină atenție.
Firește că oamenii care construiesc viitorul nu mai
trăiesc în clipa aceasta, ci chiar în viitor. Simțurile,
sentimentele, gândirea acestor oameni sunt congelate
pentruaceastăclipă,tocmaipentrucăeiconstruiescviitorul.
Ei construiesc viitorul, pentru că el este plin de
promisiuni. Iar dacă mi s-ar cere o definiție, eu aș
spune că viitorul este locul în care se întâlnesc toate
promisiunile. Mai cu seamă cele neonorate, firește.
Viața noastră este plină de promisiuni! Așadar, de viitor.
Chiar acum am citit într-o carte că Domnul va şterge

orice lacrimă şi moarte nu va mai fi;
nici plângere, nici strigăt, nici durere nu vor mai fi.
Celui ce însetează îi voi da să bea din izvorul vieţii,

spune El.
Dar eu cred că noi bem chiar acum din izvor:
deschide ochii și ai să vezi rândunicile,
miroase ierburile, tufele de mentă și busuiocul;
gustă ploaia, care tocmai ți-a ieșit dinainte,
ascultă vântul care îți dă ocol. Pentru cine crezi că sunt
toate acestea? Da, izvorul vieții
nu trebuie să fie neapărat la timpul viitor.
De aceea îți spun: bucură-te că nu trăiești în viitor!
Bucură-te de clipa aceasta, în care poți să vezi lumea;
în care poți să o atingi, să o guști. Stai cu ochii pe cer
și vezi dacă nu cumva s-au întors rândunicile.
Și dă bună ziua caisului, care a înflorit pentru tine.
Și prințesei cu părul tăciune, care tocmai acum coboară
scările bibliotecii de marmură, bine ascunsă
de rochiile ei înflorate, pentru ca noi să nu o vedem
așa cum, de fapt, o vedem în secret de fiecare dată.
Bucură-te, așadar, că nu trăiești în viitor!
Bucură-te că zâmbetul ei a încolțit în tine!…
Pitești, 23 ianuarie - 22 martie 2021

în gara uitată de lume
le aştepţi
şi pe unele
şi pe celelalte…

Nu poţi

MIRCEA M. POP
Poem trist
„Şi frunzele cădeau în apa sufletului tău”

Pablo Neruda

Dragostea se suprapune peste vârstă
precum anotimpurile peste noi
şi frunzele toamna sunt colorate
galbene, roşii ca de sânge, ori maronii
şi aduc cu ele ceva din nostalgia
ce se sedimentează în sufletele noastre
îmbătrânite acum parcă înainte de vreme.
Dacă toamna mai lasă totuşi
să pâlpâie în depărtare
o licărire de speranţă
în schimb iarna cu frigul ei o ucide.

Poem posibil
Să scrii un poem
despre o gară
în care trenurile
fie că nu au sosit încă
fie că tocmai au plecat
iar tu în bufetul gării
cu păhărelul gol în mână
şi cu ţigara fumată
şi răsfumată în gură
ce tocmai îţi arde buzele
acolo

Nu poţi obliga pe nimeni
să citească poezia
după cum nu poţi obliga pe nimeni
să-i placă poezia
oricum cercul vicios îşi face discret loc:
nu citeşte poezia
fiindcă nu-i pace
nu-i place poezia
fiindcă n-o înţelege
nu înţelege poezia
fiindcă nu o citeşte
nu citeşte poezia
fiindcă e convins
că nu-i place
ş.a.m.d.i

Stau cu tristeţea la masă
La mine în casă
stau cu tristeţea la masă
când eu beau vin
ea vrea gin
când eu beau gin
ea vrea vin
doar când beau coniac
reuşesc să-i fac pe plac
şi ne întreţinem despre una-alta:
despre sculptorul ce lucrează cu dalta
despre pictorul – adevărat vrăjitor
în al imperiului color
despre un surd muzician
al sunetului magician
despre poetul iubit
ce tocmai ne-a părăsit
de fapt eu vorbesc şi ea tace
întotdeauna aşa face…

*
iubiri de-o vară –
resturile unui zmeu
luate de val
*
niciun loc rămas
pentru bolta cu stele –
cireșii-n floare

MIRELA BRĂILEAN
HAIKU
roua din iarbă –
o buburuză urcă
până la soare
ora ceaiului –
clinchetul linguriței
sparge tăcerea
rugă de seară cu aripile strânse
un fluture mort
scara cea veche –
doar amintirile mai sar
câte doi fuștei
luna în ceață mămăliga fierbe în
ceaunul de tuci
semne de dezgheț –
două mâini se încălzesc
într-o mănușă

blândă povară –
peste calul priponit
petale de măr
drept la inimă cântecul ciocârliei
întors din înalt
frig de răpciune –
pe lac grăbind spre lună
frunzele de plop
carul cu pepeni după vârful dealului
urcă și luna
îngheț peste iaz –
în copca tot mai mică
un pumn de stele
ploaie de vară –
câteva vrăbii se scaldă
într-un curcubeu
geamul spart de vânt risipită pe asfalt
luna în cioburi

WERNER GÖBL
Vorhang auf
(aus ”Der verlorene Tag”, Winterwork Verlag, 2021
Was hinter den Kulissen geschieht, weiß
man nicht aber man vermutet es. Dadurch
entstehen Geschichten die man teilweise sogar
glaubt. Nicht selten hört man Ausdrücke wie:
<Hätte ich ihm nie zugetraut!>, <Habe ich von ihr
nicht erwartet!> und ähnliche. Warum mache ich
diese Einleitung? Es ist unglaublich wie oft man
einen anderen Mensch falsch einschätzt. Aus
eigener Erfahrung bin ich da auf ein Dilemma
gestoßen. An wem liegt diese falsche Einschätzung? Liegt es am Betrachter? Liegt es am
Betrachteten? Oder liegt es an beiden? Ich habe
Nina S. schon immer für eine Zicke gehalten. Ich
mochte sie einfach nicht. Was auch immer sie tat,
fand ich schlecht. Wir haben dieselbe Schule
besucht. Sie hat die Jungs, nicht nur aus unserer
Klasse, auf Abstand gehalten. Das nach dem
Motto: Du bist mir nicht würdig! Lange Rede,
kurzer Sinn, sie hat sich für etwas Besonderes
gehalten. So meine Einschätzung. Dazu möchte ich
nur ein Beispiel geben. Wenn sie keine Lust hatte
auf einen Unterricht, hat sie die Kranke gespielt.
Und das hat sie so perfekt gemacht, dass nicht nur
der Lehrer sondern auch wir, Schüler, geglaubt
haben sie sei wirklich krank. Dieses verborgene
Talent habe ich, und nicht nur ich, nicht gesehen.
Mein Urteil war: Das ist nur Theater was sie da
macht! Nach 20 Jahren habe ich die Überraschung

meines Lebens erlebt. Das hat jetzt nichts mit
Alexander Dumas zu tun. Ich habe eine große
Stadt besucht, einen einwöchigen Urlaub da
gemacht. Sie hat viele Sehenswürdigkeiten. Schon
am ersten Tag bin ich an das Große Theater
vorbeigegangen. Um genauer zu sein, wäre ich
vorbeigegangen wenn mir nicht ein großes Plakat
die Aufmerksamkeit gefangen hätte. Die Frau kam
mir bekannt vor. Und dann habe ich es gelesen:
Nina S. Sie hatte die Hauptrolle in einem
Theaterstück. Der Autor war mir nicht unbekannt.
Der Titel war vielversprechend: Das Spiel mit dem
Feuer. Ich ging sofort zur Kasse. Die war, leider,
geschlossen. Da habe ich mich ein bisschen
aufgeregt. In so einer großen Stadt, müsste die Tag
und Nacht offen sein. Es kam noch schlimmer. Auf
einem kleineren Plakat habe ich gelesen, dass an
jenem Tag, und den 5 darauf folgenden, die
Vorstellung ausverkauft war. Dennoch habe ich
nicht aufgegeben. Beginn war 20 Uhr. Ich hatte fast
noch 3 Stunden Zeit. Ich fuhr mit einem Taxi zum
Hotel. Während ich duschte, überlegte ich was ich
anziehen soll. Eine große Auswahl hatte ich nicht.
Zum Glück hatte ich ein weißes Hemd dabei. Bis
zum Theater bin ich mit dem Bus gefahren. Vor
dem Eingang wimmelte es mit Leuten. Woran ich
gehofft habe, hat sich bestätigt. Zuerst habe ich
links und rechts gefragt nach einer Karte. Auf
einmal ist ein Mann auf mich zugekommen. Er
hätte eine Karte aber die wäre ein bisschen teurer
als die übliche Karte. Dieses Bisschen war für ihn
das Doppelte. Ich habe gar nicht versucht um den
Preis zu handeln. Ich habe sie sofort gekauft.
Schwarzmarkt hin und her, das war mir Scheißegal. Der Saal war imposant. Ich habe sie nicht
gezählt aber es waren bestimmt um die 1200
Sitzplätze. Im Programheft der Theatergruppe
habe ich gelesen um was es geht. Nina S. spielte die
Frau Boss und war die Ehefrau von Herr Boss, ein
großer Bankier. Er hat sie, zwar nicht offensichtlich, mit anderen Frauen betrogen. Frau Boss hat
es nicht nur geahnt sondern sie war sich dessen
sicher. Dafür hat sie ihm keine Szenen gemacht.
Im Gegenteil. Sie hat alles Mögliche getan um ihm
wieder zu gefallen. Der Schuss ging nach hinten
los. Herr Boss, was bei einem großen

Bankier ungewöhnlich ist, wurde von Schuldgefühlen überfallen. Schließlich hat er die Scheidung
eingereicht. Frau Boss hatte ihren Mann los und
war finanziell abgesichert. Ende gut, alles gut.
Nach meiner Meinung eine billige Geschichte.
Kaum habe ich das Programheft durchgelesen,
schon schlug der erste Gong und eine Lichterreihe
ist ausgegangen. Es folgte der zweite und dritte
Gong. Und dann ging der Vorhang auf. Sie saß auf
einem Stuhl, vor einem Toilettenspiegel, mit dem
Rücken zum Publikum und schminkte sich.
Anfangs war im Hintergrund klassische Musik zu
hören. Als es still wurde, drehte sie sich zum
Publikum. Ein Drehstuhl vor einem Toilettenspiegel ist fast unvorstellbar. Aber im Theater kann
man vieles improvisieren. Ihre ersten Worte waren:
Ich muss das tun! Danach drehte sie sich zum
Spiegel und schminkte sich weiter. Als sie wieder
mit dem Gesicht Richtung Saal war, erzählte sie
warum sie das tun muss. Sicher habe ich diese
Anfangsszene ganz anders erlebt als die anderen
Anwesenden. Ich hatte vor mir nicht mehr die
Zicke, die ich kannte, sondern eine richtige Frau.
Ein Engel hätte ihre Rolle nicht besser spielen
können. Ich war so begeistert von ihr, dass ich am
nächsten Abend wieder hin musste. Ich suchte
fieberhaft den Mann mit den Karten. Diesmal war
er vorsichtiger. Warum auch immer, ich bin ihm
verdächtig vorgekommen. Erst als ich ihm ein
Zeichen mit meinen Händen machte, dass ich eine
Karte suche, hatte sich seine unbegründete Angst
aufgelöst.
- Haben sie auch etwas in den ersten Reihen? ,
fragte ich ihn hoffnungsvoll.
- Na klar. Aber der Preis…
- Der ist mir egal. Sie ist Weltklasse.
- Da haben Sie ein großes Wort gesagt. Die meisten
Leute kommen wegen ihr. Sie sind nicht von hier?
- Nein.
- Im vorherigen Jahr hätten Sie sie erleben müssen.
Da hatte sie eine Terroristin gespielt. Sie hat den
Zuschauern so richtige Angst eingejagt.
- Gut, dass ich nicht dabei war! , scherzte ich
während ich ihm die Karte bezahlte.
Aus dieser neuen Perspektive habe ich bei Nina so
einiges entdeckt, was mir bis dahin unbekannt von

ihr war. Und dann, am dritten Abend, ist es
geschehen. Ich habe mich in sie verliebt! Ich war
schon in vielen Frauen verliebt, aber diesmal war
es etwas ganz anderes. In den nächsten übrigen
Tagen habe ich weiteren Sehenswürdigkeiten der
Stadt besichtigt aber so richtig anwesend war ich
nicht mehr, denn auch sie war <anwesend>.
Genauer ausgedrückt: Sie verfolgte mich Schritt für
Schritt. Und dennoch habe ich es nicht geschafft,
bis zum letzten Abend, vor meiner Abreise, den
Mut aufzubringen um sie ausfindig zu machen, ihr
in den Augen zu schauen und ihr sagen:
Entschuldigung!

Werner Göbl, ein experimentierfreudiger Autor?

Nein, eher nicht. Alle Sujets die man in seine Prosastücke findet, sind Widerspiegelung von ihm erlebter
Momente des Lebens - vermutlich wie Werner Göbl
sie selbst empfunden hat, oder wie er selber sie erleben musste. Also das echte Leben, so wie es war, oder
wie es sich der Schriftsteller gewünscht hätte. Und
wie der Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki
schrieb, Werner Göbl provoziert das Nachdenken,
ohne eine Schlussfolgerung zu ziehen. Hier lässt er
die Bühne frei für den Leser.

Eugen D. Popin.

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

„ Adevărata consistență a vieții trăite n- o p oate repro duce niciun scriitor. .”
Edgar Lawrence D o ctorow

ISSN 21 97- 623 6

