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IOANA IERONIM
CÂND POEZIA TRAVERSEAZĂ FRONTIERE *

Din zorii umanității și până nu demult, poezia chintesența expresivă a unei limbi - a fost nelipsită
dintre oameni. În vremurile noastre grăbite, însă,
cum bine se vede, ea e tratată ca o literatură de nișă,
un fenomen elitist, o rostire eventual prea greu de
înțeles ca să mai merite efortul... O serioasă vină o
poartă, printre alte motive, modul descurajant în
care se prezintă poezia în școală. Cu toate acestea,
dialogul culturilor prin poezie este azi mai vital ca
oricând: o consecință a globalizării și totodată
încercarea de a contracara efectul nivelator al globalizării. Există nu puține programe internaționale de
creație lirică, de colaborare și schimb de experiență,
ateliere și festivaluri, rezidențe și lecturi – iar la cele
existente par a se adăuga mereu altele, în creștere
numerică și calitativă.
Evident că o asemenea comunicare, confrăție,
comuniune fără frontiere nu ar fi cu putință fără traducere. Orice comunicare este, dealtfel, o traducere,
fie în cadrul unei limbi sau între limbi diferite, cum
spune George Steiner (După Babel). Tot ceea ce rostim, observă el, este numai vârful icebergului, numai
rădăcina plantei, fiindcă noi punem în cuvinte doar
“suprafața”.
Prin definiție, poezia valorizează ceea ce e nerostit, sugestia. Enigma. Un anume mister se va păstra în și dincolo de versuri, fie că e vorba de un stil
criptic, fie de o curgere luxuriantă a cuvintelor sau

alte formule. În ce privește traducerea, spiritul tuturor felurilor de poezie se cere transferat între cele
două limbi. În ce măsură un poem este traductibil
sau nu, când limba sursă și țintă se află față în față în
acest proces? Avem multe de învățat de aici, nu
numai despre cum funcționează cuvintele, dar și
despre noi înșine și celălalt, venind din respectivele
noastre lumi și tradiții, despre ce avem asemenea și
ce e diferit. O asemenea lectură de profunzime are,
într-adevăr, potențialul de a defrișa terenuri noi.
Apoi, având în vedere apropierea dintre poezie și
muzică, anumite trăsături muzicale au greutate în
textul poetic: ritmul, timbrul, armonicele – și, nu în
ultimul rând, tăcerea. Poezia fiind în esență
încercarea de a pune în pagină ceea ce nu e spus,
cuvântul și tăcerea dobândesc o greutate
comparabilă. Cuvintele pot fi privite ca un fel de
sculptură care modelează ce n-a fost rostit, cu ecouri
subliminale ce traversează subconștientul. „Poezia
este orfanul tăcerii", spune Charles Simic, renumitul
american-sârb, sârb-american. “Eu consider asta”,
adaugă el, "tăcerea maternă". Viața dinainte de
venirea limbii. Locul unde începem să auzim glasul
universului inanimat... Cuvintele nu pot spune
niciodată ceea ce am văzut și am simțit, poeții știu
asta. Avantajul imaginii poetice este acela că
păstrează și absența cuvântului. Eu doar prin
recursul la analogie, prin iluminarea conexiunii
dintre lucruri disparate pot spera să redau deplinătatea momentului originar. Analogia este o formă de
traducere. Încerc să găsesc echivalentul abisului care
precede limba...”
Traducere perfectă nu există, desigur. Dar traducerea poeziei trebuie să-și asume aspectele menționate. Traducând poezie, este necesar să captezi nu
numai sensuri, dar și timbrul special, utilizarea
inconfundabilă a cuvintelor, atmosfera originalului,
zona indicibilă. La rigoare, se forțează limitele limbii
țintă, pentru a o face să primească ceva din noutatea
originalului, ceva din patria diferită a poemului. Se
întâmplă ca versiunea tradusă astfel să intre în rezonanță cu potențialul latent al limbii în care textul
vine să locuiască și ajung să se producă efecte de
durată asupra creației literare sau chiar asupra limbii
țintă. “A imagina limba înseamnă a imagina o formă
a vieții” (Wittgenstein).
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Pentru a cuprinde pe deplin substanța poemului,
traducătorul (ca și cititorul dealtfel) s-ar putea să
aibă nevoie de momente de percepție extrasenzorială. În ce măsură se face dreptate unui poem
și limbii înseși în traducere, asta e o chestiune de
inspirație și experiență, de empatie și noroc.
“Traducerea este un exercițiu de simpatie la cel mai
înalt nivel” nota Kenneth Rexroth. “Scriitorul capabil de a se proiecta în exultarea altui scriitor dobândește mai mult decât arta cuvintelor. El învață
despre materia poeziei. El păstrează vie nu numai
prozodia, ci și propria inimă. Imaginația trebuie să
evoce... deplinătatea unei alte ființe umane.” Și, aș
adăuga, deplinătatea unui alt popor, vocea căruia o
auzim prin poezie.
Sigur că idealul este de multe ori departe de
fapte. Îmi aduc aminte de o scenă cu un grup de
scriitori la București, cu ani în urmă, când engleza
nu era atât de răspândită. Ei discutau, într-o redacție
literară, o pagină de poezie americană abia apăruse
într-o revistă. Colegii mei erau uimiți de joasa
calitate a versurilor americane, considerând că, prin
comparație, noi eram adevărate genii. Ceea ce ei
citeau acolo era poezie de vârf a secolului XX, într-o
traducere precară... Îți trebuie, desigur, un mare
efort de imaginație să vezi ceva din original prin
cortina unei traduceri proaste - și asemenea traduceri continuă să se întâmple destul de des în zonă.
Statistic, sigur, se găsesc mai mulți traducători buni
din limbile de circulație, decât din limbile mai mici.
De-a lungul timpului, în România, traduceri importante au avut un rol formator esențial în evoluția
literaturii și culturii noastre. Este evident, istoric
vorbind, că traducerile din Biblie, din Homer sau
Shakespeare, oricât ar fi fost - și mai sunt – de
imperfecte versiunile – au fost asimilate în textura
culturii și limbilor din multe țări. Și mai mult,
asemenea texte ne definesc și în prezent identitatea
în orizontul european (al lumii vestice căreia îi
aparținem).
Culturile s-au hrănit una din cealaltă din timpuri imemoriale. Presiunea globalizării este considerabilă, iar noi ar trebui să avem o reacție mai
puternică, mai activă, mai organizată de apărare a
identității locale. Ar fi multe de făcut în această
privință. Dar, așa cum stau lucrurile, să nu acuzăm
6

pe alții - diverși Big Brothers - pentru ceea ce ne
facem cu mâna noastră, când suntem sclavii modei.
Când ne însușim cel mai mic numitor comun global
și ne mândrim cu asta. Când ne sărăcim limba
necontenit și ne simțim super cool cu o mână de
cuvinte englezești de înlocuire. (Apropos de asta,
cum mai observam, în Renaștere, tot o epocă a
globalizării, reacția lui Shakespeare a fost aceea de a
absorbi în limba sa, engleza, un vocabular uriaș,
unicat în istoria omenirii.) Să nu-i acuzăm pe alții
cînd noi ne disprețuim moștenirea și suntem miopi
față de propria identitate. Nu există putere ori
supraputere destul de mare ori de subtilă care să ne
facă ceea ce ne pricinuim de bună voie. Și vorbind
de marginal... cum putem depăși marginalizarea
poeziei, care se vede mai pretutindeni?
Poezia, ca orice formă artistică, ține, prin natura sa, de nuanță și diferență, pune întrebări, naște
subversiune. Nu li se pot prescrie norme poeților - și
nici chiar traducătorilor de poezie, poeților
traducători – despre cum să scrie, cum exact să
traducă. Dar dacă vrem ca lansarea poeziei într-o
altă limbă să fie un eveniment, să ne aducă o mai
profundă cunoaștere de sine și de celălalt, să ne
deschidă un nou orizont – șansa de a reuși în acest
demers ar fi cu atât mai mare cu cât poezia de care
ne ocupăm și-ar avea rădăcinile mai adânc legate de
solul propriu. Iar traducerea ar permite să se
întrevadă aceasta. Cu cât suntem mai specific ai
locului, cu atât vom fi mai universali, mai bineveniți
prin diferență, pe această planetă a noastră vie,
imperfect rotundă.

__________________________

* Textul de față este o variantă a eseului prezentat la
simpozionul cu tema “Poezia – război și pace între
limbi”, din cadrul festivalului Serile de poezie de la
Struga, 2013.
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AUREL I. BRUMARU
ARTA ÎN FORMA EI FILOSOFICĂ
De regulă, când se întinde peste domenii care
nu i-ar aparține, filosofia1) neliniștește: pune sub
întrebare. Filosofia artei pune arta sub întrebare
filosofică (întrucât adică ar da seama de ființă) și așa
domeniul artei trece oare din libertate la stăpân? Cu
Walter Biemel 2) , filosofia probabil că nu spune
aceasta, sau nu spune chiar atât. Își propune numai
să slujească artei ,,și să nu se slujească,, de ea.
Filosoful (care s-a născut la Brașov3) ) nu-și închipuie
demersul său altfel decât ,,o interpretare filosofică a
creațiilor artistice,, ; o înțelegere ce ,,trebuie să
ajungă dincolo de ceea ce a fost rostit,,. El zice: ,,Arta
este un limbaj care necesită o interpretare, lucru
valabil nu numai pentru arta modernă dar și pentru
cea clasică. Diferența constă doar în faptul că în arta
modernă această necesitate devine manifestă,
deoarece aici trimiterea la obiect, eroare foarte la
îndemână, cel mai adesea lipsește. Arta este o scriere
hieroglifică; ea necesită o traducere, trebuie într-un
fel transcrisă,,.
Filosofia artei nu este o estetică, nu e numai
aceasta (,,Examinarea artei din punct de vedere
estetic ține de trecut,, , afirmă gânditorul). Această
poziție e susținută de către Walter Biemel după un
A.Gehlen, din care citează: ,,Lumea este un produs
al imaginației omului(...), artistul, care influențează
modul nostru de a privi, modifică totodată modul

nostru de a percepe ,,realitatea” și ambiția legitimă a
artistului se extinde de aceea asupra lucrului ,,real”
însuși, cu proprietățile sale esențiale, pe care îl
creează,, (Zeit-Bilder, 1960). În studiul dedicat
poliperspectivei la Picasso ideea aceasta e, încă o
dată, limpede: dacă în activitatea ei păsmuitoare,
instituitoare, conștiința creează o lume, fie și în chip
iresponsabil, mașinal, menirea filosofiei artei va fi de
a capta această activitate instinctivă în reflecțiune:
de a o relua așadar în mod metodic, sistematic, însă
în puritatea ei, ca pe o activitate liberă. Orizontul,
nivelul reflecţiei la Walter Biemel: spre a-ți fi
accesibilă această reflecție trebuie să te muți,
înțelegem negreșit, din cadrele filosofiei tradiționale
în forma ei radicală heideggeriană ce a marcat
profund, cum se știe, gândirea contemporană4) .
Discipol al lui Martin Heidegger, Walter Biemel nu
e, în linia răspânditului nărav, răzvrătitul, apostatul.
Nici, ca mulți alții, nemulțumit de maestru5) și dând,
în consecință numai explicitări și comentariu critic
la opera aceluia. E dincoace de aceste cazuri:
lucrarea lui Heidegger trăiește, e vie încă prin el;
locuindu-l, e adică într-o bună construire.
Câți oare mai spun astăzi, neferit, nu doar pe
jumătate: Heidegger a arătat metafizicii o nouă cale?
O lecție a marelui gînditor (ne amintește W. Biemel)
aplicabilă și la construirea filosofică a artei e
aceasta: ,,transformarea cunoașterii contemporane
în raport cu cu cea din epocile trecute nu poate fi
explicată prin mai consecventa aplicare a
experimentului, ci mai curând prin recurgerea la
experiment se presupune deja un proiect prealabil
(tocmai conceptul științelor naturii conform căruia
natura este un ansamblu de unități mici de massă
aflate în mișcare), marea descoperire a cercetărilor
naturii și a gânditorilor din zilele noastre”. În această
ordine, ca să revenim, representatio a lui Descartes
nu doar ar oferi, de exemplu, o explicaţie
poliperspectivei lui Picasso, interpretată de
Heidegger, aci își află ea chiar materializarea. Să
vedem cum. Dacă a-ți aduce în față existentul ca pe
ceva ce ţi se împotrivește, acest a-ți reprezenta
înseamnă totdeodată a raporta subiectul
reprezentării și a-l constrânge deja la acest raport ca
fiind singurul care dă măsura; este în realitate. În
acest caz, subliniază Walter Biemel, artistul ce face el
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oare dacă nu tocmai ar transforma ceea ce i se
înfățișează ,,astfel încât să poate fi cel mai lesne de
reținut,,? Urmează la Walter Biemel o demonstrație
într-un netăinuit spirit heideggerian. Pictând în
poliperspectivă o femeie, Picasso (cel din perioada
cubistă) ,,vrea să redea despre respectiva persoană
doar ceea ce nu i se poate sustrage, lucru pe care
caută să-l obțină prin geometrizare. Am putea spune
generalizând: linia expresiei este linia posibilității de a
dispune. Ceea ce înseamnă: important nu este
obiectul în autonomia sa, ci în dependența sa de cel
ce îl prezintă. Tocmai acest caracter al raportării
accentuate la subiectul reprezentării, al constrângerii
la raportare voia să-l reliefeze Heidegger în a sa
explicație a lui representatio. În acest sens se poate
spune fără nicio reticență că în pictura la Picasso
devine vizibil ceva din esența acelui representatio
modern și într-un mod mai pregnant chiar decât la
Descartes,,.
Chestionând filosofic arta: aceasta înseamnă la
Walter Biemel a o interpreta din perspectiva
filosofiei. Ridicare a artei întru reflexiune și cum aci
e deopotrivă într-o judecare – cântărire și decizie,
printr-o afirmare ori negare – ridicare a acesteia la
concept. Arta e un lucru (în accepțiune
heideggeriană) 6) însă filosofic nu interoghezi un
lucru de un fel sau de altul (vei afla deschizând
Întrebare asupra lucrului, cap.3) 7), aci chestionezi
ceva în direcția lucrului (lucubritatea lucrului 8) , ai
putea zice gândindu-te la rădăcina veche a cuvântului, de nu ți-ar ieși iute în față și nota urâtă a unei
alte vorbe tot de la această rădăcină pornită? 9) ). Sub
întrebare filosofică, arta e în forma ei filosofică: nu
slujește doar filosofiei, după cum aceasta nu se
compromite între cele de jos, care nu-i sunt pe
măsură, adică între condiționate (filosofia chestionînd, de regulă, incondiționatul însuși).
O întrebare de felul acesta adresează Biemel artei, de pildă aici unor povestiri de Franz Kafka
(studiul cel mai întins din cuprinsul cărții 10) ).
Gândul heideggerian îl conduce bine și aici, Walter
Biemel dând, neașteptat, cea mai adecvată și
originală interpretare operei kafkaiene. Eu – scrie el
analizând Vizuina – nu desmenează mai mult decât
omul, o determinare psihologică, dar este eu ca ins
( ens), adică în sensul lui ego (,,așa cum l-a definit
8

Descartes pentru prima oară ca res cogitans,,): a
devenit adică subiectum: cel ce întemeiază, acel
existent pe care se întemeiază suma existentului,, . În
această ordine și gânditorul de la Freiburg enunța în
felul său inconfundabil: ,,Existentul în totalitatea sa
este luat acum ca și cum el ar exista abia și numai în
măsura în care este pus de către activitatea
instituitoare și productivă a omului”. În Vizuina
(încheie W. Biemel) procesul de transformare a
existentului în obiect și a omului în subiect (proces
care a început cu Descartes ,,și definește filosofia
modernă până la Nietzsche,,): o poveste, cu alte
cuvinte, a omului modern.
Fatal sumare, aceste note de lectură (și lecții, în
fond) nu pot stărui (în continuarea analizelor
biemeliene) pe cele trei raportări ale omului modern
– definitorii pentru acesta – la cei trei poli ai săi:
existentul ca natură; existentul ca semen; existentul
ca divinitate. Important este să vedem, după
parcurgerea acestui Biemel, ceea ce constituie noutatea demersului său: conceptul de apropiere.
Enunțat pe scurt în ,,Cuvântul înainte” (,,...desemnează tocmai acest mod de raportare, care include
nu numai relațiile interumane, ci și raportarea
omului la existența non-umană, precum și la sine
însuși”, apropierea neavând nimic cu situarea în
spațiu a lucrurilor și distanța dintre ele, care poate fi
totdeauna măsurată și exprimată numeric;
dimpotrivă, ea trimite la acel temei, niciodată
cuantificabil, al relației omului cu lumea, ce
caracterizează o anume epocă,,), conceptul se
limpezește în paginile consacrate povestirilor lui
Franz Kafka (recurg şi aici, pentru a nu altera
înţelesul, la citate): ,,Faptul că naratorul nu vorbeşte
în Vizuina de şi despre apropiere, nu însemnă câtuşi
de puţin că ea nu ar fi reprezentată, mai bine zis, că
nu s-ar reprezenta ea însăşi. Ceea ce este decisiv în
această înfăţişare de sine este tocmai faptul că nu se
vorbeşte despre apropiere, ci dinăuntrul ei, că ea
însăşi este prezentă în operă şi că putem înţelege
totul doar în clipa în care suntem ,,atinşi” de această
prezenţă; că atunci, datorită ei, ni se limpezeşte
sensul conexiunilor, cu alte cuvinte înţelegem ritmul
povestirii, construcţia, structura şi semnificaţia celor
povestite. Atâta timp cât nu am aflat ,,apropierea,,
care străbate povestirea , aceasta din urmă va fi
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considerată simplă plăsmuire a unei fantezii rătăcite
(...) Nu este de la sine înţeles, desigur, faptul că ceea
ce ne vizează într-o povestire este ceva ce nu este
reprezentat nemijlocit. Neînţelegerea provine din
restrângerea conţinutului povestirii la ceea este
rostit nemijlocit. Ceea ce nu este reprezentat de fapt
este tocmai ceea ce face posibilă această rostire, ceea
ce îi deschide dimensiunea care îi este proprie. Este
tocmai ceea ce întemeiază şi precede orice rostire şi
reprezentare fără anume a fi indicat în nici un fel,
astfel încât putem spune că acest ,,ceva,, este tocmai
ceea ce se înfăţişează pe sine. În felul acesta, el este
mai prezent decât orice lucru prezentat nemijlocit,
deaoarece este cel ce determină modul prezentării
sale. Este tocmai ceea ce noi numim apropiere”.
Nefiind o estetică, este filosofia artei (de felul
aceleia practicate de Walter Biemel) o critică?
Întrucât este o hermeneutică, e şi critică, s-ar putea
răspunde, adresându-ne acum acestei lucrări tari
care este Hermeneutica ideii de literatură a
românului Adrian Marino 11) ,. Căci opera (cât o
cunoaştem până acum) a lui Walter Biemel satisface
fără rest condiţiile: lectura empirică, inocentă (a
artelor, literaturii etc.) a fost acum înlocuită ,,printruna exegetică, de interpretare şi înţelegere”.
____________________________

Note. Repere bibliografice.

1). Ca şi istoria câteodată, sau întrucât şi filosofia stă
sub istorie;
2). Walter Biemel, Expunere şi interpretare (trad.
George Purdea), Editura Univers, Bucureşti, 1987;
3).În 1918, studiind la Bucureşti – filosofia,
sociologia, istoria artelor – şi continuând, între
1942-1944, la Freiburg, cu Martin Heidegger; a fost
apoi profesor de filosofie la Aachen şi Dusseldorf;
4). Dacă nu cunoşti gândirea lui Heidegger, astăzi nu
poţi filosofa, avea să spună Walter Biemel.
Traducerea în româneşte a acestei gândiri care a
marcat secolul 20 constituind o bună întâlnire în
gândul românesc;
5).Monografia Heidegger la care W. Biemel lucra în
anii 70 este una dintre cele mai complete desluşiri a

filosofiei heideggeriene, o ,,transcriere,, , cum ar
spune el însuşi, a unei ,,scrieri hieroglifice,,. Să
oferim în acest sens doar un singur exemplu ce
lămureşte un aspect fundamental al gândirii
heideggeriene: raportul fiinţă-adevăr, cu întrebarea
care s-a pus acestei eterne relaţii, neîntrerupt, din
cea mai adâncă vechime, neocolită fiind nici de
Evanghelii, în identitatea christică. ,,În dimensiunea
gândirii heideggeriene, scrie Biemel, întrebarea s-a
modificat în sensul că lucrul hotărâtor nu mai este
perechea fiinţă-adevăr, ci că aletheia se arată a fi acel
ceva care susţine fiinţa şi adevărul. Adevărul
conceput drept concordanţa între cunoaştere şi
fiinţare (conceptul tradiţional de adevăr) este posibil
abia prin situarea în locul de deschidere (...). Am
ajuns aici în locul în care aletheia se arată a fi
elementul orginar pe care îl trecem cu vederea şi îl
sărim de fiecare dată în favoarea a ceea ce a răsărit
din ea. Acum nu mai avem nevoie să echivalăm
aletheia cu adevărul, căci ea este cea care, mai întâi,
acordă adevărul – adevărul în sensul concordanţei
sau al certitudinii absolute a ştiinţei (...). Metafizica
gândeşte diversele modalităţi în care fiinţarea este
prezentă, dar nu gândeşte acel ceva ce, mai întâi, le
precedă. Prezenţa există numai graţie aletheiei”. Vezi
Walter Biemel, Heidegger, Editura Humanitas,
Bucureşti, 1996;
6).Aci W. Biemel a avut în vedere două dintre
lucrările lui Heidegger: Die Zeit des Weltbildes,
1938 şi Die Frage nach dem Ding, zu Kants Lehre
von den Transzendetalen Grundsatzen, 1935-36;
despre lucru Heidegger a mai scris şi în 1950, vezi
Das Ding;
7). Die Frage nach dem Ding, 1962 (vezi şi Martin
Heidegger, Qu’este-ce qu’une chose?, Edition
Gallimard, 1971);
8). Vezi şi A.I.Brumaru, Despre fiinţa Românească,
Editura Viitorul Românesc, Bucureşti, 2001;
9).Întrucât lucru nu poate fi decât lat. lucubratio care
este lucru în timpul nopţii, lucubro fiind a lucra
noaptea, lucror însemnând câştiga iar lucrum e
câştig, profit; însă elucubro, care e tot ceva de mare
străduinţă, lucru adică în noapte, a dat în româneşte
lucrarea făcută cu osteneală, dar, vai, şi elucubraţie.
10). Op.cit.;
11 ). Editura Dacia, Cluj Napoca, 1987.
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IULIAN BOLDEA
Avatarurile unei biografii: Ion Ianoşi
Ion Ianoşi a fost atras de mărturia autobiografică în mai multe volume, în Secolul nostru cel de
toate zilele (1980), dar şi în alte două cărţi, în care
spectrul confesiunii e dominant - Opţiuni (1989) şi
Idei inoportune (1995). O carte de memorialistică
atipică e Internaţionala mea, apărută anul trecut la
Editura Polirom. Atipică prin structură, prin
viziune, prin finalitate şi prin articularea inedită a
faptelor livrate de meandrele memoriei. Eludarea
verdictelor, a aserţiunilor concluzive e asumată
programatic: „Util îmi pare să urmăresc pe firul
vremii, cu precădere, fapte, întâmplări, situaţii şi
destine. Consemnându-le, le comentez doar rareori.
Evit, pe cât pot, enunţurile apodictice. Las verdictele
în seama materialului probator”. Ceea ce surprinde,
înainte de toate, în această masivă întreprindere este
voinţa de autentificare a unor date, fapte,
întâmplări, circumstanţe şi contexte, legitimarea
memoriei prin documente (certificate, referinţe
biblio-grafice, însemnări mai vechi, repere
bibliografice) care au darul de a conferi textului
obiectivitate şi echidistanţă. Avatarurile biografice
sunt marcate de condiţia multiplu minoritară a
autorului („Prin meseriile pe care le-am practicat,
limba folosită ar trebui să-mi definească identitatea.
În fapt, continui să fiu - în grade diferite - un
outsider. Cu atât mai mult cu cât am rămas ataşat
utopiei, tipic minoritare, a egalităţii atât sociale,
10

cât şi etnice”). În Cuvânt înainte, autorul îşi
motivează demersul, nuanţându-şi concepţia asupra
necesităţii reconstituirii cu acuitate a unor
evenimente, date, personaje istorice („Cu rare
excepţii, morţii din ultimele decenii au dus în
mormânt şi experienţele trăite. Ori n-au putut, ori
n-au vrut să le dea în vileag. Amneziei i s-a adăugat
manipularea. Astfel, trecutul a fost şi este prezentat
în mod ciuntit, alternativ frustrat de alte şi alte
componente, diverse şi inverse. Învingătorii în
războaie, revoluţii, restauraţii îşi reglează, ca
întotdeauna, conturile cu cei învinşi”).
Reconstituirea propriului destin are, aşadar,
aparenţele unui demers articulat ştiinţific, bazat pe
dovezi, fundamentat pe probe, cu motivaţii mai
degrabă implicite, cu situaţii statistice şi
inventarierea unor bibliografii, fără asumarea
directă a unei ţinute problematizante, a unei reflecţii
aprofundate asupra propriilor opţiuni filosofice sau
etice. Cronică a unei vieţi şi a unei epoci, cartea lui
Ion Ianoşi reţine atenţia prin aglomerarea de date
documentare privitoare la aparatul birocratic
comunist, la mutaţiile ideologice şi politice, la
genealogiile activiştilor etc. Portretele sunt adesea
sumare, iar tuşele autoportretistice beneficiază,
dincolo de echilibrul şi onestitatea reprezentării, de
reflexe ironice şi autoironice. Originea autorului,
care poate explica, dincolo de opţiunile sale
marxiste, titlul cărţii (Internaţionala mea) îşi pune
amprenta asupra destinului său de timpuriu,
condiţia de „metec” fiind resimţită cu acuitate
(„Bunicii şi părinţii mei au fost evrei de provenienţă
austro-ungară. Vorbeau maghiara şi, ajutător,
germana. În copilărie, adolescenţă, tinereţe, am fost
un metec, un alogen, un multiplu minoritar pentru
majoritarii dimprejur. Limba mea maternă era
maghiara, ştiam germana şi, defectuos, româna; am
învăţat rusa. Janina, bucureşteancă prin naştere şi
destin, mi-a schimbat traiectoria. Am optat pentru
limba română: la universitate, în publicistică, în
propria-mi familie, cu prietenii”). Opţiunile politice
de stânga, reperele etice ale cărturarului derivă, s-ar
putea spune, şi din această fatalitate genealogică, iar
acceptarea integrării în aparatul comunist, timp de
aproape nouă ani (la Secţia de Ştiinţă şi Cultură
cadrul Direcţiei de Propagandă şi Cultură a Comi-
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tetului Central), este fără reţineri sau rezerve („Am
acceptat. Nu aveam încă reţineri faţă de funcţiile
politice. Oricum, îmi mângâia orgoliul chemarea în
«Sfânta Sfintelor», fie şi printre instructorii de rând.
Receptam oferta ca pe o ştergere a blamului care
planase asupra mea din cauza «originii burgheze»”).
Faptul că, alături de activişti cu o conformaţie
malefică netă (Mihai Dulea sau Eugen Florescu) au
existat şi activişti de tipul Ion Ianoşi, care au căutat
să faciliteze accesul actului de cultură autentic,
valoros la lumina tiparului sau a rampei este cât se
poate de elocvent. Este, acesta, cum sublinia într-un
comentariu G. Dimisianu, un „bine relativ, întradevăr, un bine insular în noianul de rău care
covârşea epoca. Un bine obţinut, e adevărat, prin
concesii, prin compromisuri făcute şi de o parte şi
de cealaltă”.
Desigur, în anii în care a fost activist, Ion Ianoşi a
fost martorul persecuţiei intelectualilor români,
martorul unor epurări sau excluderi pe care pagina
memorialistică le înregistrează cu minuţie, subliniind neimplicarea celor de la „sectorul de literatură” („Cei din Sectorul de literatură am avut vreun
rol in aceste rușinoase procese ideologice ori penale?
Nici unul. Urmăream din izolarea noastră execuțiile
intelectualilor bucureșteni. Nu am fost consultați în
legătură cu vreuna dintre ele. Nu ne-am numărat
printre «aleșii» trimiși la ședințele publice de la Teatrul CCS sau Facultatea de Drept. Personal am
parcurs numai «dosarul Földes» si am asistat la
excluderea lui din partid de la Cluj. Eram funcționarii unui «Castel» kafkian. Ne făceam apariția în
«satul» de la poalele castelului, ne întâlneam cu câte
un locuitor, îl primeam de regulă la Informații,
câteodată în incinta ferecată sub șapte lacăte. Habar
n-aveam însă despre ce se petrece în sferele înalte ale
CC (adică în cabinetele de la etajele inferioare), cine
ce ordine emite, spre a fi prompt executate. Înțelegeam motivele pentru care 1956 a născut sângeroasele replici în 1958-1960. Detaliile lor le aflam
însă indirect şi vag, în măsura în care se strecurau în
presă, erau pomenite în reuniuni, ni le relatau unii
martori oculari. Șansa de a nu fi fost angrenat în
acest tăvălug nu mă scutea de angoase; mulți vor
crede că nici de responsabilități”).
Cartea lui Ion Ianoşi îşi asumă, de la bun înce-

put, o finalitate preponderent documentară, renunţând la multe explicaţii, abreviind evaluările,
suprimând divagaţiile şi deplasând accentul naraţiunii autobiografice asupra situaţiilor, contextelor,
evenimentelor şi oamenilor angrenaţi în mecanismele malefice ale comunismului. Desigur, din
multitudinea de detalii, din noianul de factologie ce
alcătuieşte această carte de bilanţ al unei vieţi şi al
unui destin nu lipsesc opţiunile fundamentale ale
autorului, strâns legate de formula sa identitară
plurală (opţiunea pentru stânga, pentru cultura
română, pentru marxism, pentru filosofie şi estetică,
pentru un cult al valorii şi performanţei etc.). Chiar
dacă răzbate mai puţin în această cronică
autobiografică, pasiunea ideilor este, mai peste tot,
presupusă, implicită şi implicată. Memorialistul nu
poate fi bănuit de amnezie mai mult sau mai puţin
vinovată, sau de manipulare a propriei memorii.
Considerând că „amintirile sunt personale” şi că nu
are cum să nu fie subiectiv, autorul nutreşte speranţa
“ca mozaicul alcătuit să corespundă lumii” pe care a
cunoscut-o. Dar mai susţine şi că e nevoie de „omul
de stânga (…) inclusiv printre intelectuali, ca să
menţină acea stare de fertilă nemulţumire în afara
căreia s-ar trezi cam însinguraţi apologeţii dreptei, ai
capitalismului, ai liberei concurenţe, ai acumulării
nelimitate de proprietăţi”, memorialistul dovedind
un anumit maniheism în judecarea şi cântărirea
celor două paliere politice: dreapta şi stânga.
Propunându-şi să reconstituie fapte, întâmplări,
personaje, contexte istorice, destine umane, fără a le
comenta apodictic, fără a profera verdicte morale,
Ion Ianoşi ne oferă fragmente de istorie trăită,
extrăgând, din aluviunile trecutului, o frescă amplă,
cu desen bine conturat, al unei întregi epoci, cu
relieful ei inconfundabil, cu dramele şi tragismul ei,
cu laşităţile şi demisiile sale morale, într-un stil alert,
sugestiv şi plastic.
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până la contemplarea nu a unui Chip (care ar fi avut o
nedorită materialitate), ci a înseşi beatitudinii divine.
Dar e şi o surprinzătoare mandala aici, ca suport al
unei iniţieri în structura universului: imanentul
trecător (praful) şi absolutul etern (marmura),
multiplul şi unul, aparenţa şi esenţa.
Există, în câteva frumoase texte, o presimţire a prezenţei
divinităţii dincolo de vizibil, care străbate, asemenea
unei adieri, până la noi: „Înfiorat de un tril // câmpul
presărat de araci / în ninsoarea zorilor, ce murmur al
tăcerii / ne rămâne mereu nedesluşit /…/ atât de
vulnerabili / în graiul curat, alb // susur fragil / însoţind
murmurul, încă nedesluşit / al tăcerii // peste
întinderea presărată de araci”(în vol. Maranatha); „am
rămas // ascultând / freamătul de dincolo de freamăt,
pădurea / dincolo de tăcerea pădurii /…/ răsuflarea,

ION NEAGOȘ
Poezia lui Andrei Zanca
(fragment din volumul Craciun, Schlezak, Zanca,
Ed. Limes, Cluj, 2015)

Mintea omenească nu poate accepta însă
deneînţelesul, nu poate să creadă că lucrurile şi fiinţele
nu sunt semne, că lumea nu e „un limbaj al
invizibilului”, cum sună titlul unui volum de eseuri al
autorului. Urmele turturelelor păreau hieroglife, o
egretă, a cărei apariţie insolită pe pervazul ferestrei
întruchipează în sine misterul vieţii, intraductibil în
limbaj logic, se presupune că a adus un mesaj, vulpea
iscată din ceaţa zorilor într-o pădure îngheţată e
„frumoasă / ca urma unui / sărut de / înger”,
întruparea unui model transcendent. Toate acestea
trimit dincolo, la o cauză primă, la un Creator: „am
visat în zori // cum la început / o singură carte / a
absorbit toate cărţile / lumii / mistuindu-se lent pe sine
/ până la o singură încrustare de semne / străine / mult
/ gurii / noastre”(„simplu”, ibidem). E o inversare a
genezei în acest vis borgesian al unui universbibliotecă, o jinduită absorbire a multiplului în unu, a
tuturor fiinţelor şi lucrurilor în Cuvântul care le-a dat
naştere. „… într-o friză / sufli în praf, uşor. // şi-s doar
urmele / unui surâs // mai vechi ca însăşi / pulberea”
(„singura”, în vol. Abis). Dezvăluirea treptată a
surâsului devine o mişcare de transcendere, de înălţare
12

freamătul acela de neînţeles, / însoţindu-mă de atunci…”
(„Şi-ai întins braţul drept”, în vol. Cei ce-n inimă-s
desculţi); „în aroma înserată a ramurilor de arţar // te

presimt şi ca un analfabet în faţa poeziei // rămân în
faţa ta închis în boarea medievală // a tăcerii…” („o
desprindere definitivă”, în vol. Oprirea). De fiecare
dată, materialitatea opacă a lumii (câmpul, pădurea,
ramurile) se interpune între noi şi absolut, care în mod
invariabil e tăcerea – unul –, aşa cum lumea e multiplul
(aracii, frunzele, ramurile). Ceva ce aparţine realităţii,
dar are o materialitate imponderabilă, e simţit ca
venind de dincolo (în altă parte se vorbeşte despre o
ninsoare „răzleţită-n mai” care ne-a ajuns „abia acum,
anevoie”, ca şi cum ar fi străbătut, asemeni luminii
stelare, o distanţă enormă) şi de aceea poartă amprenta
unicităţii: ninsoarea, freamătul, aroma sau murmurul,
susurul, răsuflarea, boarea. Dacă ninsoarea, frunzişul
pădurii, răsfirarea crengilor de arţar sugerau deja o
rarefiere a materiei, spulberarea de petale devine o
blândă sfâşiere a vălului, prin care poţi întrezări
absolutul, şi face în ea însăşi vizibilă – asemeni
frunzişului, dar cu mai multă fluiditate – adierea venită
din şi întorcându-se în necunoscut, ca o diafană
materializare a Suflului primordial, a energiei cosmice
(poate chiar a Duhului Sfânt), o abia întrupare,
sugerând-o, în puritatea ei, pe aceea a Chipului divin:
„aprilie. // învolburare albă peste verzuiri. // petale
risipite de magnolie. // poezie. fragilă // spintecare // de
văl.” („Anevoie”, în vol. Maranatha); „adiere de petale –
o tac. / cât se petrece / în nevăzutul / de unde s-a ivit. //
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o pală de chip / nouă / necunoscut / aici / ce nu se vede
– ne amuţeşte / divin / poemul contemplat / a briză / în
auzul / de dincolo” („într-adevăr”, în vol. Nopţile
franciscane). În primul text din această serie exista o
încordare a auzului în încercarea de a percepe sunetul
transcendent şi a descifra „mesajul” tăcerii (undeva se
vorbeşte chiar despre un „monolog”), murmurul ei
„nedesluşit” (în ambele sensuri – greu perceptibil şi de
neînţeles), care nu ne parvine decât în ecou, prin
susurul ninsorii, şi el un „grai”, însă tot intraductibil. În
al doilea text acesta nu mai e aţintit spre invizibil, nici
simţul olfactiv, iar în al treilea se produce o oprire în
contemplare („am rămas // ascultând”, „rămân în faţa
ta”, „poemul contemplat”), o liniştită deschidere înspre
transcendent şi primire a acestuia, cu sentimentul
relaţiei faţă către faţă cu divinitatea. (Se poate observa
cum pluralul „ne amuţeşte” adânceşte înţelesul lui „o
tac” prin trecerea de la imanent la transcendent, dar şi
de la persoană la însăşi condiţia umană, depăşită şi ea
prin impersonalizare – „auzul / de dincolo”.) Murmurul a devenit poezie, poemul divin, desfăşurat în aceeaşi
necunoscută limbă, dar contemplat în mută uimire ca
teofanie, splendoare metafizică a lumii – o comunicare
cu sacrul dincolo de vreun înţeles logic, aşa cum
freamătul pădurii rămâne indescifrabil, dar se imprimă
definitiv în conştiinţă.
Obsesia descifrării „mesajului” va persista însă, o
regăsim, de exemplu, în poezia „am coborât”, din volumul Abis. Aici lunca şi colina, umbra în care s-au oprit
călătorii şi lumina ce scaldă încă pădurea separă net,
vizibil lumea aceasta de cealaltă. Splendoarea frunzişului de octombrie aurit de amurg e resimţită brusc ca
o atingere pe umăr, ca mesaj („lumina testamentară” e
nu numai cea a apusului, dar şi a unei investiri
spirituale, şi o primă aluzie la paternitate, a doua
constituind-o relaţia acestor călători – tatăl şi fiul),
chiar ca prezenţă a cuiva îndepărtat, venind spre ei prin
această lumină finală: „se sfâşiase un văl. o prezenţă /
venind de tare departe prin lumina testamentară, noi //
în obscuritatea de luncă…” Deschiderea tandră a
inimii e aşteptarea unei revelări a identităţii Tatălui, a
cărei necunoaştere implică ignorarea propriei identităţi
(„ne vom putea aminti cine suntem, am murmurat”).
Eşecul, urmat de smulgerea din durerea separării de
Tatăl ceresc şi de reîntoarcerea în cotidian, reprezintă
căderea la care face aluzie titlul. În felul acesta vom

regăsi şi tensiunea ascultării transcendentului, intensificată chiar, amintind, în oarecare măsură, argheziana vânătoare de Dumnezeu („şi cum pisica e pură
pândă / încercam şi eu să te desluşesc / în
ochiul-radar al auzului”): „prin lucarna unei
înfrunziri mă uitam // şi mă uitam ascultând”, verbul
reluat însemnând şi uitarea de sine, absorbirea în
intensitatea acestei încordări a auzului ce încearcă să
depăşească limita vederii. Lucarna, golul dintre
frunze, reprezintă falia deschisă în opacitatea
realităţii, aici foarte precis ţintind, deşi nu poate fi
auzit decât foşnetul mundan, care e „aidoma unui
mesaj sosind din depărtări”, însă nu simţim în text
acest lucru şi, oricum, sentimentul eşecului şi al
rupturii de transcendent revine: „firul / ce m-a adus
până aici / va fi rupt la / întoarcere”. Merită să
observăm faptul că până şi în câmp deschis privirea
se înalţă – înfiorată de posibilitatea unei întâlniri –
spre cer printre frunzele unui arbore, sugerând (ca şi
lucarna) o interioritate, un adânc sufletesc din care
creşte tensiunea acestei aspiraţii spre divinitate.
Totul sfârşeşte în încercarea de a percepe, dincolo de vreun înţeles al murmurului divin, însuşi
sunetul tăcerii (ninsoarea de mai era „plină de sunetul
unei făpturi” foarte îndepărtate), cel din care se naşte
liniştea de aici: „ascult tăcerea // sunetul gravid de
linişte”. Şi pe care îl pândeşte Miles Davis „în
recluziunea totală din urechea a treia / sunetul //
sosind, şi totuşi / depănându-se / din adânc // atât de
aproape şi mereu / la mile depărtare…” („Şi părea a se
plimba” în vol. Maranatha). E o luptă a lui Iacob cu
sunetul curgând neîntrerupt din izvorul originar,
mereu apropiindu-se şi rămânând la distanţă de mile
(ca o prescurtare a prenumelui, vizând, probabil,
separarea individualului de universal, cea care îl desparte pe artist de transcendent). O luptă cu sine, de
fapt, în această tentativă de retragere în „urechea a
treia”, într-un alt auz, metafizic. Recluziunea totală,
suspendarea simţurilor („asurzirea”), intensitatea ascultării tăcerii divine deschid sensibilitatea metafizic-religioasă a poetului, făcând posibilă, de
exemplu, realizarea prezenţei lui Iisus în lume: „am
asurzit / în tăcerea lui Hristos / aud nopţile /
nevăzutul / văd în zori neauzitul / şi nu mă înspaim /
când urme de paşi / se apropie de mine-n // pustiu”
(„într-adevăr”, în vol. Nopţile franciscane). Sau chiar
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primirea mesajului divin în neauz (după expresia lui
Nichita Stănescu), devenită preaplin sufletesc,
beatitudine urcând într-un surâs sfios, smerit, înfiorat de
teama hybris-ului: „cuvântul trimis // vibrând doar în
urechea a treia, reîntorcându-se / în tăcerea unui surâs //
prin înserarea mea imperceptibilă, înfiorat / a nu te răni.
/ nu aici. / dincolo.” („închide ochii auzind”, în vol. Abis).
Extaz al ascultării, absorbire în esenţa divină: „mistuit,
cel ce aude. / doar auz / acum…” Finalul poeziei anterioare mărturiseşte însă eşecul acestei comuniuni (imaginare) şi, din nou, amărăciunea reîntoarcerii în cotidian: „strunită durere, drumul spre casă / printre faldurile birocratice ale întunericului (s.m.)”. Ceea ce pare a fi o
inexplicabilă gafă ţine, după cum ştim, de o tehnică
recurentă, oricum discutabilă. (Sau e un dezacord menit
să sublinieze inautenticul lumii în care s-a întors?)
„Recluziunea totală” e jinduita atingere definitivă
a sinelui, înţeles acum drept supraconştiinţă, singura
capabilă să contemple absolutul. „… posibila // schimbare
la faţă // în noaptea de echinox, anticipând lumina //
egală-n prunc // sub o rânduită licurire // bradul, de care
îmi sprijin / palma sorbit în miez, lent / în cealaltă felie de
noapte // la o răscruce de ger” („Drumul uitat al carelor”, în
vol. Cei ce-n inimă-s desculţi). Pătrunderea lentă în
trunchiul bradului, ca o târzie împlinire a dorinţei de
odinioară de a intra în cel al mesteacănului, e trecerea în
cealaltă jumătate a nopţii de echinox, o dificilă experienţă
metafizică, pentru că reprezintă trecerea din întuneric în
lumină, şi o transfigurare spirituală (o „schimbare la
faţă”), dobândirea capacităţii de a vedea lumina
transcosmică. De fapt, e atingerea prin asceză (gerul) şi
oprirea într-un centru al propriei fiinţe (miezul, răscrucea),
din per-spectiva căruia prin contemplarea luminilor
firmamentului e percepută însăşi armonia cosmică. Într-o
altă poezie, „Tu”, din acelaşi volum, experienţa de mai sus
apare sub forma unei călătorii înspre Nordul îngheţat,
unde, simbolic vorbind, poţi ajunge să vezi, la răscrucea
nopţii, lumina dinăuntrul întunericului: „oare cât mai
avem de traversat / până a zări / soarele la / miezul / nopţii
// aceasta, oprirea. // acesta, fiorul // până în măduva /
oaselor / adânc / de / adânc.” Traversarea e însă realizarea
aceleiaşi opriri în care se produce miracolul, resimţirea lui
până în adâncul fiinţei. Versurile insistă pe intensitatea
transfiguratoare a primirii luminii, scurtimea lor din
finalul secvenţei sugerând lentoarea acestei impregnări.
14
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DUMITRU ICHIM
VEDENIA CUVÂNTULUI
Sfântul,
în repejunea de abis a răpirii,
a văzut Cuvântul,
ne-ngăduit în grai, sau privirii.
Părea urzire de vultur, mi-a zis,
într-un cer subțiat în hieratic
ca dorul.
Avea și aripi,
dar nu le fâlfâia el însuși fiind zborul
de dincolo de fire.
Opritu-s-a în fața Luminii,
genunii sorbindu-i
oglinda-n plutire.
Hieroglifă cu tălmăcire spre vultur,
îmi repetă sfântul.
Oare cum de plutea peste sine
fără ca Lumina
să nu-și soarbă Cuvântul?

Să mă înfulece, să mă aibă în dânşii
Ca hrană purtată domol –
Marele ’Ntreg să-şi reprimească partea.

Graba
Ce-nseamnă graba asta? Aud?
Ce-ar zice Oscar de ea?
Eşti terminat?! Nu fi zălud –
Uite: pe cer mai e-o stea.

IOAN MOLDOVAN

Steaua EO, steaua ta
Linişteşte-te, frate, mâine
Între feliile arse de pâine
Lumina ei aburindă va sta.

Plasa
Litere groase cerneală neagră stilou mai vechi
Fumuri din nou ploaie muzică lină peste urechi
Bătrânul şi marea stau faţă-n faţă ca în priveghi
Bătrânul sunt eu
Marea sunt eu
Trag de-amândoi ca la galeră din greu
Se-adună-mprejur oamenii noi nemaivăzuţi curioşi
Stai în nisip lângă plasa pe care continui s-o coşi
Bătrânul şi marea şi plasa şi toate
Se ridică se lasă se ridică se lasă
Ca valul – acelaşi în mereu altă plasă
Şi visul cât e – o mereu altă moarte

Atât. De mâncat sunt destule
Pentru oricare trecere
Şi pentru orice popas.
Hai, termină! Ţi-a mai rămas
Destulă vie lumină să secere
Ultimul lan din Ultima Thule.

Partea
În poezie toate lucrurile merg lin şi
Acţiunile se petrec domol
Spuse unul dintr-a şaptea
Atunci am închis în linişte cartea
Şi-am auzit prin nămol
Cum vin spre mine lincşii
ALTER N AN ŢE
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DAN ANGHELESCU
POETICUL între metafizică, istorie şi contemporaneitate
De la apariţia primului număr (noiembrie 2008)
revista Carmina Balcanica a rămas, pe toate
palierele ei, ataşată ideii de Poezie. Acel ceva
nelimitat al Poeticului va fi, întotdeauna, apt să
deschidă vastitatea tuturor orizonturilor, inclusiv a
celor din sfera cunoaşterii. El este energia singulară
ce se cuprinde, se gândeşte şi se reflectă în sine pe
sine, reverberat şi ca esenţă a fiecărei arte. O coprezenţă miraculoasă se identifică în el ca
amplexiune a gândirii cu poezia (Denken und
Dichten), astfel că pentru Heidegger orice artă este
Poezie (Dichtung); este rostire esenţială şi deci
poetizare (Dichten)… Mereu şi pretutindeni Poeticul
vibrează, însufleţeşte, dinamizează deopotrivă fiinţa
prozei ori a eseului, a arhitecturii, picturii,
sculpturii, graficii sau a muzicii. Transpare în toate
o natură poietică (dichterisch). Reflexele acesteia vor
fi uşor decelabile chiar și în eseurile, studiile,
interviurile şi chiar în recenziile publicate în
Carmina Balcanica.
Poeticul deschide orizonturi de transdisciplinaritate în care diversitatea lumilor artei comunică

într-un dincolo de structuri, viziuni şi limbaje. Aşa
se întâmplă că, de pildă, Melancolia Neasemuitului
Inorog se regăseşte în indicibilă rezonanţă spirituală
cu melosul bizantin al unui Ioan Cucuzelos.
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Farmecul şi stranietatea basilicilor din Nesebar
(străvechea Nessambria) ori subtila broderie
pietrificată a ancadramentelor brâncoveneşti posedă
vibraţii ce trimit către sinuoasele stranietăţi ale
aulodiei heladice. Secrete şi fulgurante sinestezii
apropie fabuloasa orfevrărie bizantină (din altarul
veneţian de la San Marco numită Pala d’oro, de
ameţitorul Cântec al Sfinxului din Oedipul Enescian;
nu în alt fel visul Isarlâk-ului barbian (în vizibilul şi
non-vizibilul său) trezeşte în imaginaţie vitraliul
textùrilor muzicale din pitagoreicul Archeopterix al
lui Iannis Xenachis… Diafan şi misterios în
complementarităţile lui – deplinătate a
inexplicabilului – Poesisul devine o pathafizică a
întâlnirilor inconceptibile, deschide orizonturi ce
adeveresc esenţa formulată de Hegel într-un text
poetic intitulat Eleusis: „Simţul se pierde-n intuire …
Eu sunt în ea, sunt totul, sunt doar ea”.
În Carmina Balcanica acestea toate s-ar putea

situa şi ca semne ale unei anume voinţe de stil ori ca
amprentă a locuirilor spirituale în Levant. Doar
„.. .ceea ce rămâne, poeţii ctitoresc” (Hölderlin).
Pe parcursul celor 15 numere publicate s-a
urmărit o cuprindere întru diversitate a teritoriilor
lirice din sud-est. Iată câteva nume de poeţi şi titluri
de poeme apărute în paginile revistei: Roman
Kisiov/ Reversed time (Bulgaria), Sali Bashota/
Anoter Form of Pain (Kosovo) Zoran Pesic Sigma/
Text of moonlight (Serbia) nr. 1/ 2008; Vesna Vujic/
The manifestation of a sound (Bosnia-Herţegovina),
Theodoros Santas/Always writing something for you,
Tolis Nikiforou/ A transfusion of light into Words
(Grecia) nr. 1/2009; Katica Kulavkova/ Premature
Awakening (Macedonia), Pavel Gătăianţu/ Richard
Gere and the breakup of Yugoslavia (Serbia) nr.
2/2009; Mustafa Ziyalan/ Single winter (Turcia)
nr.1/2010; Visar Zhiti/ At the bars of my cell
(Albania), Maria Şleahtiţchi/ Feminine Poem
(Republica Moldova) nr. 2/2010; Lubiţa Raichici/
Orphans of God (România) nr. 1/ 2015, etc.
Misterul de-ne-istovit al unei continuităţi în
mereu vie rememorare de orizonturi străvechi – pe
care le-am fi crezut pierdute – s-a convertit uneori
în instrument de cunoaştere. Iată, albanezul Baki
Ymeri alcătuieşte un Dicţionar comun în care sunt
subliniate (boldate! ) cuvinte comune în limbile
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română şi albaneză: „ Bucuria pe buză-/ O guşă
umflată de fluier. / Un brâu şi o căciulă. / O cioară
cu o coacăză-n cioc./..etc”. Acelaşi exerciţiu se repetă
în Dicţionar comun (II), cu o nouă tulburătoare
grăire: copil, moş, brânză, cătun, gard, vatră,
groapă, mal, barză, ghionoaie şi pupăză, baci, zgardă,
ţeapă, etc. Rememorările rostirii devin regăsiri peste
veacuri: „Vezi ce mister admirabil/ Conţine acest
dicţionar albano-român/ Care ascunde povestea/
Unei antice legături de sânge/ Când până şi păsările
pricepeau ce vorbim:/ Şi barză şi cioară şi ghionoaie
şi pupăză,/ Când turmele urcau către stână/ Şi noi
vorbeam despre/…/ Şi ne bucuram când luceafărul/
Sus scăpăra./”
Pentru Sud-Estici cuvintele, casa şi muntele, satul şi veşnicia, sfânta mamă, credinţele şi suferinţa
sunt indestructibil ataşate ideii de sacralitate. Astfel,
dialogul cu transcendenţa se decantează continuu
în repetabilele amplexiuni dintre discursul poetic şi
cel religios.
Iată poemele Liubiţei Raichici, româncă de etnie
sârbă, care (cu discreţia tragică a celor pentru care
istoriile s-au scris mereu de către alţii) se instalează
într-o inanalizabilă atmosferă de iluminare mistică
unde prezenţa/ absenţa sacrului, a întunericului

RudolfOtto Concept ofthe Numinous).
Acelaşi aer se simte în prozo-poemele albanezului
Viszar Zhiti (puse sub titlul Funeralii Nesfârşite). În
deplinătatea desfăşurărilor ei, rugăciunea
(itinerarium mentis in Deum) poartă umbrele acelui
spectru pe care Eliade îl aruncase în lume cu o
terifiantă sintagmă: teroarea Istoriei. Discursul
verbalizează lunecarea prin timp ca un tragism fără
saţiu. Mişcarea lui interioară împrumută pulsaţiile
grave ale unui cortegiu funerar: „vânt la funeraliile

nostru pământ“(!). Sau „Chiar şi cu ochii scoşi/
icoanele slujesc. În ruină, fără acoperiş şi turn../“.
„Coase poeta-stareţă Efimia cuvinte de purtat
deasupra capului/ şi cuvinte de ţinut sub picioare. Cu
un ac harnic scoate la iveală intrarea/ în legământul
tăcerii al văduvelor din Kosovo. De dimineaţă ea a
tors, iată,/ o grămadă de lacrimi, să aibă cu ce să-i
hrănească pe noii orfani./.../ Cu o rugăciune încuie
Efimia uşa chiliei timpului. Nimeni n-o să-i mai/
poată sechestra pânza, nimeni să-i înmormânteze
mâinile. “

ai mortului ard ca lămpiţele din iad. /.../ inima
încetează să-ţi mai bată şi o auzi pe cea a
cadavrului. Atunci tu nu-ţi mai poţi da seama care
este cadavrul tău şi care al celuilalt, lipit de tine…”

vânturilor, nor la funeraliile de nori, frica şi tristeţea
lor/… / Fiecare dintre noi este un sicriu viu al morţii
care nu moare, pe umerii altuia şi ai lumii. Şi stelele
sunt funerariile târzii ale soarelui mort. În groapa
lui ne învârtim”.

Dar nu avem de-a face cu delirul unui poet
morbid, ci cu un denunţ al ororilor din istoria
recentă. Întemniţat şi torturat timp de opt ani în
închisorile comuniste „ca poet decadent, duşman
al poporului”, Viszar Zhiti descrie în textele lui
universul concentraţionar: violenţa, moartea,
gropile, cătuşele, lipsa speranţei, temniţa, tortura
cu un cadavru purtat în spate, descrie crimele
Utopiei în care „...vinovăţia şi inocenţa devin nişte
noţiuni fără sens”. Domină „forţa supraumană a
supraluminos, tenebra agnosiei, ablepsia nevăzutului, Naturii sau Istoriei/.../ stânjenită în acţiunile ei
norul (gnophos) sau vederea fără formă sunt cele de de/.../viaţa fiecărui om.” Este teribila experienţă a
care se bucură mintea mai presus de minte în harurile inumanului când: „ ...trebuie să duci tu singur cadaei. Nicio aluzie, nicio trimitere, nicio formulă vrul./… / îţi transmite anxietatea lui, rece ca gheaţa,
teologală nu apare şi totuşi ceva din duhul unor tulburările şi gândurile întunecate. Îţi transmite
Dionisie Areopagitul, Grigore Palamas ori Maxim putreziciunea lui. Două braţe, din cele patru pe care
Mărturisitorul pluteşte în aer: „Cerul e următorul le ai acum, se bălăngănesc degeaba/… / Ochii tăi şi

Poemele kosovarului Sali Bashota vorbesc despre
devastatoarea disoluţie a valorilor umane şi despre
noul chip al lumii de-ne-cuprins în înţelegerea
omenescului.

Şi iată întregul dramatism al tuturor istoriilor
sub care s-a trăit şi încă se trăieşte în Sud-Estul
european în discursul lui Sali Bashota: „Casa ia

Enigmaticele sintagme păstrează laolată umbrele, forma Ilionului antic se odihnesc trupurile/ Curtea
tăcerea, dar şi presimţirea survenirilor acelui cu totul se umple de sânge vărsat/… ./ Cu coşciugul negru pe
Altul-Absolut (das ganz Anderes), al numinosului (v. umeri unde se mai rup manuscrisele.” Sau: „În
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piaţa Dardaniei/ Stau de secole cu poeţii cei mari/ Şi
nu spun nimic despre ziua de mâine.. .” Într-adevăr,

ce s-ar mai fi putut spune despre un mâine când în
2 august 1998 poetului îi fuseseră incendiate casa,
biblioteca şi manuscrisele. Îl regăsim adresându-se
unei umanităţi pe care o invită să-şi realizeze (!)
timpul şi esenţa propriei dăinuiri la început de nou
mileniu: „Şi acum ard cărţile/ Mama plânge

stingerea sufletului meu/… /Au intrat barbarii
târând pe jos patria/ La revedere versuri împuşcate/
Litere arse, manuscrise însângerate/… / Iadul este
mai frumos/ Decât viaţa/ La revedere tristeţe/ Şi
acum ard cărţile…”

Se pare că poemele Levantului se situează în
proximitatea acelei idei de sorginte rilkeană din

Întâia elegie duineză: „frumosul nu-i altceva/ decât
începutul cumplitului pe care abia-l îndurăm“.

WILLIAM SHAKESPEARE
(1564 -1616)
Sonetul LXVI

Sub mîna timpului văd, hărtănite,
Comori din veacuri astăzi îngropate,
Turnuri înalte văd cum zac zdrobite
Și bronzul veșnic sclav la vremi, ca toate.
Văd cum oceanul hulpav cotropește
Regatul țărmului neîncetat
Și cum uscatul marea cucerește
Pierzînd cîștig și cîștigînd ce-a dat.
Văd stările schimbîndu-se mereu,
Statornicia însăși parcă fuge,
Iar prăbușirea duce gîndul meu
La dragostea ce timpul mi-o distruge.
Ca moartea e ăst gînd, pot doar jeli
Ce am acum, iar mîine n-o mai fi.

Traducere de Horia Gârbea

coperta revistei Carmina Balcanica Nr1/2008
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VASILE BAGHIU
Print
Viitorul e scris de mână, cu precauţie infinită
şi înţelegere omenească, iar aici, în stradă,
doar un temperament neliniştit poate prinde
întreaga mişcare cu ochiul mobil de statuie vie
într-o sâmbătă seara în Marienplatz, cu motivaţie
de suporter de echipă de fotbal
careîşistrigăbucuriavictorieiîntoatestaţiiledemetrou.
De fapt, nu prea mai există viitor în înţelesul ştiut,
pentru că s-a mers prea mult pe încredere,
ceea ce, ca toate lucrurile, are o limită.
Din formularul complicat rămas spre completare
estedereţinutîntrebarealegatădeplăcereadeafacesport,
acum când orice mişcare aduce bătrâneţea
cu o sută de ani mai aproape,
iar anii tinereţii se ascund, de ruşine,
pentru a face loc unei stări mult mai sigure de sine
şi poate unui viitor bătut la maşină
sau– decenu? – editatfrumos-frumuşelpecomputer
şi printat în altă parte,
în alt timp,
într-o epocă mai prietenoasă.

Spectacol în aer liber
Tot ce se spune despre călătorii interioare
aremaidegrabălegăturicuproiecţiiîndelungpregătite
pentruunpublicavid,confortabilaşezatacumpescaune
în faţa clădirii Rathaus, savurând filme de operă

înpreajmacăsuţelorundeseservescmâncăruriexotice,
iar noi, noi parcă nici de aici,
dar nici din altă parte, de nicăieri,
turişti prinşi în plasa turismului,
nişte străini. Vei interveni şi tu, prevăzătoare,
în favoarea mea atunci când va fi momentul?
Dinspre parc vin glasuri acordate pe notele
cele mai optimiste, ca de copii jucându-se, cum pare
de la distanţă, dar şi de săgetări de râs feminin
care alungă orice temere
şiprevestesclungiperioadedepaceşiliniştepepământ.
Suntemînplinăepocăatensionatelorcăutărifărăobiect,
încă pe drum, totuşi, pe undeva pe aproape,
gata să ne întoarcem la cel mai mic semn
că tot ce a fost mai rău a şi trecut
şi nu va mai reveni niciodată.

În adierea subţire a zilelor
Orice aducere cu picioarele pe pământ
scrie istoria netrecută în cărţi,
iar teritoriul emoţiilor slabe e tot mai lipsit
de griji, în siguranţa deplină
în care până şi un drum prin casă fără scop
înseamnă ceva mai mult.
Pentru tot ce meşterim cu pasiune şi ardoare,
agitaţia scoate până la urmă în faţă un punct de sprijin,
întrezărit dincolo de abţibildul cu motive de Crăciun
lipit pe fereastră de frumuseţe. Şi mai mult pentru cei
de afară, de fapt, până acum,
întorpoareaanotimpuluivăratec. Nuvarămânenimic
din coloana încovoiată. Nici din cea dreaptă,
adevărat, dar cel puţin o mulţumire banală
tot va pâlpâi, fie şi aşa, anemic, lipotimic, livid,
gata-gata să se stingă în adierea subţire a zilelor.
Viaţa e un secret la îndemână.
Din vreme să fi ştiut şi poate că nu am fi fost aici
unde tot ce pare gratis are un preţ, necerut,
ca o poză cu un street-performer
în faţă la Apple, la Munich,
unde lumea, concentrată pe touch-screen-uri,
încearcă din greu să se conecteze.
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Al cărui lapte îl bem
În fiecare seară,
Muls de mâinile crăpate şi ţepene
Ca nişte vreascuri.
Stăm aici,
Între prunii bătrâni
Care nu mai au putere să rodească
Şi ţărăncile prea bătrâne să mai nască ţărani.
Stăm aici
Simţindu-ne bine şi acasă
În această lume
De la care învăţăm să murim.

ANA BLANDIANA
PE ROLE

CAP SAU PAJURĂ

Ei trec pe role
Cu căştile bubuind la urechi,
Cu ochii fixaţi pe monitoare,
Fără să observe frunzele care cad,
Păsările care pleacă,
Ei trec pe role
Şi peste ei trec rulând anotimpurile
Vieţilor lor
Şi anii, şi veacurile,
Fără ca ei să înţeleagă despre ce este vorba.
Ei trec pe role
Printre umbre ale realităţii
Despre care cred că există
Si printre personaje care li se par oameni,
Mecanisme
Create de alte mecanisme
După chipul şi asemănarea acestora,
În timp ce Dumnezeu
Coboară printre ei
Şi învaţă să meargă pe role
Ca să îi poată salva.

Ca pe-o pajură abia descifrată
Pe faţa unei monede aruncate în sus,
Urmând să cadă şi să decidă
Cap sau pajură –
Fără să ştie destinul cui îl hotărăşte
Şi nici în ce fel,
Aşa te-am zărit
În timp ce cădeai
De-a curmezişul prin cer,
Sfâşiind giulgirile albe ale norilor
Si lăsându-le să te înfăşoare,
Ca şi cum ştiai că
La sfârşitul picajului
Urma să te striveşti
De asfaltul pe care aştept
Să-mi ghicesc destinul
În măruntaiele îngerului.

PAIANTĂ
Stăm aici
Între pereţii de paiantă
Şi vaca din vecini
20
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MIRELA-IOANA BORCHIN
Linia în aer.
(Fragment din romanul Somnul, în lucru)

Sunt la capăt/ De drum./ Fără niciun bagaj./ În loc
să trag/ Uşa/ În urma mea,/ Am tras o linie/ În
aer.// Cu mâinile goale,/ Fără niciun trecut,/ Te
aştept./ Am timp./ Liber.// Mai liberă de-atât/
Niciodată n-am fost.

La eclipsa de soare din 1999, pe lacul Ostroveni, s-a
făcut întuneric în miezul zilei. Şi peştii, derutaţi, săreau
la suprafaţă sau pe nisip. Aici, n-am văzut undiţă
mişcând. Deşi lumina era la fel de ambiguă. Şi apa, la
fel de tulbure. Spuneai, când ne-am oprit pe pod, că
pescuiai zile întregi, pe vremea când îi făceai ei curte.
Sufeream că te gândeai mereu la ea. „Nu vreau să fac
nicio comparaţie. Însă era la fel şi atunci. Ne feream. Să
nu vorbească lumea, să nu afle copiii”. „Am văzut un
film despre viaţa lui Picasso. De mult, nu mai ţin minte
amănuntele. O tânără se îndrăgostise de el. Pictorul a
luat-o de nevastă. A câta doamnă Picasso? Cine ştie?
După ce i-a făcut doi copii, a părăsit-o. Însă ea era
fericită. A fost iubită de marele Picasso! Într-atât, încât
să îi fie soţie. Într-atât, încât să-i facă doi copii”. „Sunt
tot felul de ciudăţenii în viaţa unui artist. Iubiri,
aventuri…” Şi, coborându-ţi privirea, mi-ai şoptit:
„Dă-mi mâna! Să prind putere, să mă sprijin, trupeşte
şi sufleteşte, pe tine”. Mi-am cuibărit mâna într-a ta. Cu

ochii în pământ. Împărţeam cu tine, atât cât ne puteam
atinge pe stradă, căldura trupului meu. Abia respiram,
ceaţa îmi pişca obrajii, mă irita. Dar mi se părea ruptă
dintr-un alt decor, în care tot noi, tot prima oară, ne
plimbam de mână. Încotro mergeam? Paşii de acum
ne duceau agale, de pe o stradă pe alta, pe dalele
alunecoase ale burgului pustiu, de curând recondiţionat. În stânga pieţei, lângă statuie, era o staţie de
taximetre. „Vino la mine! Vreau să ne iubim, să adorm
cu tine în braţe...” Toate trăsăturile feţei ţi se încordaseră. „Sunt un om tandru”, ai adăugat. „Nu despre
asta e vorba…” „Ba da, despre asta e vorba…” Am
urcat în primul taximetru. Conversai cu şoferul, în
timp ce eu mă strângeam tot mai mult în mine. Eram,
din nou, la începutul unei poveşti. Întuneric, ceaţă,
lumină de veghe, zgomot de cheie învârtită în ială.
„După atâta suferinţă, mai ai puterea de a-ţi dori
dragoste. Aceasta e... partea verde din tine”. „Tu ai intuit
foarte exact această pornire a fiinţei mele. Cred că, în
afara puterii spirituale şi a inteligenţei, era singurul
impuls vital”. „Acolo ai fost lovit. Acolo era rana ta cea
mai adâncă. De acolo trebuia să începi să te vindeci...”
„Cu tine am re-început. E o altă viaţă”. Băteau clopotele Domului, cu o gravitate de imperiu. „De când te
cunosc eu pe tine!” mi-ai spus, răscolit, şi te-ai umbrit
brusc. De parcă se întâmplase ceva îngrozitor cu mine,
ceva de care eu uitasem, dar tu ştiai foarte bine. „Mă
chinuie pierderile acestea de memorie”. „Sunt felul tău
de a te apăra. Ai venit atunci, acolo, în lumea mea, ca să
mă preiei. Numai un gest ca al tău mă mai putea scoate
la lumină. Dar, în chip paradoxal, văzându-te, am
înţeles cât de rănită eşti tu. Şi te-am tras după mine, cu
toată compasiunea de care mai eram în stare”. Îl
adulmec. „Cât eşti de parfumat!” „Ca Simón Bolívar!”
„Muchos años despues...” „E parfumul acela...” „Aş vrea
să nu-l uit niciodată. Toată miros a tine! Azi a fost o zi
fericită! Nu splendidă, fericită!” „A fost o zi emoţionantă. Şi decisivă pentru destinul nostru. Poate încă nu
realizăm importanţa ei”. „O să vedem ce va urma...
după momentul culminant”. „Eu nu am prevăzut acel
moment cu un minut înainte. Gândul e de mult, dar nu
prevedeam că va prinde glas...” „E bine că nu a fost
convenţional”. „Nici cu o secundă înainte nu am ştiut
ce voi rosti”. „A fost de-a dreptul năucitor. Dintrodată!” „Şi am făcut un salt uriaş”. „Nu ştiam dacă
glumeşti sau eşti serios”. „Rareori am fost atât de serios”.
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„Nu am mai vorbit aşa deschis despre un viitor al
nostru”. „Fără reticenţe, de-a dreptul, onest, spunând şi
ce frumos e, şi ce complicat ar putea fi, sau ar putea
părea”. „Suntem oameni maturi, care ştiu să îşi
preţuiască şansa”. „Ar fi de neiertat să o ratăm”. „Ce
altfel se scrie acum: <<De câte ori nu ţi-am cerut să
rămâi sau să mă iei cu tine?>>” „Exact. Cum
explodează sensul! Te-am luat cu mine”. „Oare ea nu a
avut nimic împotrivă?” „Ai simţit vreo împotrivire?
C.B. aşa a zis, că Dumnezeu şi ea te-au trimis la mine”.
„Dar cine e C.B.? Mereu o aduci în discuţie!” „Nu
cumva eşti geloasă?” „Nu mai sunt geloasă, decât
foarte puţin. Acum simt o oboseală atât de plăcută...”
„Ne vom aminti toată viaţa de scena decisivă a acestei
zile”. „<<Te măriţi cu mine?>> Am tăcut, m-am uitat
surprinsă. Ai repetat...” „Da, am repetat. Mi-am dat
seama că eşti uimită, că nu ţi-e limpede întrebarea”.
„Apoi, văzând că tac... ai spus că nu trebuie să-ţi
răspund imediat. Eu nu mă aşteptam, nu-mi venea să
cred că e real”. „Dacă ai şti ce expresie aveau ochii tăi!”
„Oare despre ce vorbeam înainte?...” „Am uitat şi eu...
Dar ce întorsură! Nu am prevăzut nimic. A ţâşnit din
mine, ca o săgeată”. „O săgeată care m-a lovit de foarte
de aproape”. „Acestea sunt clipele decisive. Au o
enormă încărcătură sufletească”. „Momentele astea
sunt dorite de unii o viaţă întreagă. Şi nu ajung la ele...”
„La limita dintre realitate şi vis”. „Nu ştiu cum ne
suceam şi ne căutam o poziţie mai bună... când ai
rostit direct, cu cea mai scurtă expresie posibil: <<Te
măriţi cu mine?>>” „Asta spunea totul”. „Erai cu ochii
pe toată faţa mea!” „Atunci te-am adorat intens, până
la durere, până la fericirea absolută. Te-am zeificat în
clipa aceea”. „Ce am răspuns? M-am bâlbâit...” „Puţin...
Apoi ai spus <<da>> şi te-ai lipit de mine. Ai răspuns
<<da>> cu glasul, cu trupul, cu tot...” „Dintre atâtea
femei, care te vor, m-ai ales pe mine!” „E foarte uşor să
găseşti o femeie. E cumplit de greu să îţi afli soţia,
jumătatea ta. Tu ai venit spre mine pe cărarea aceea
îngustă dintre viaţă şi moarte. Şi ai avut curajul să
mergi alături de mine pe îngustimea ei, flancată de
două prăpăstii. Cum să nu te aleg? Nici nu e vorba de a
alege”. „Eram singură pe cărarea aceea.Totuşi, cum o să
te căsătoreşti cu mine?!... Distrugi un mit!” „Care?”
„Mitul lui Tristan, cel al iubirii eterne pentru Doamna
lui...” „Nu l-aş distruge, fiindcă tu nu eşti o femeie oarecare, ci una care s-a implicat în acest mit”. „Care a fost...
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prinsă în acest mit”. „Nu te-a luat nimeni cu forţa. Ai
intrat firesc, scriind cum ai scris”.
Păşeam altfel unul lângă altul. Ştiam că parcurgem un
fragment dintr-un drum lung. Cu o săptâmână înainte,
mă temeam că devenisem prea lineară, prea previzibilă,
prea punctuală, prea constantă. Din senin, s-a schimbat
totul. În viaţa mea s-a produs o ruptură. „Nu e sigur.
Reintri, poate, după un ocol, în istoria ta personală,
autentică. Ai spus că mă aşteptai de mult, că te-ai rugat
să apar...” Parcă mi te strecurai pe sub sprâncene, ca să
mă priveşti mai adânc în ochi. Fix, sfredelitor, foarte
concentrat, căutând să ţi-i aminteşti, în timp ce îi
vedeai. Mă descumpăneai cu asemenea căutări, dar
încercam să nu te conturb, ba chiar să te ajut, rezistând
privirii tale, ca să ajungi cât mai departe – să te
lămureşti şi să te linişteşti. „Mă crezi că e o... nerăbdare
ciudată în mine?” „Sunt sigur că eşti plină de
nerăbdare. Simt din tot ce faci şi spui”. „Tremur ca un
copil... care urmează să plece într-o excursie”. „Se vede
din privire, din glas, din scris, din ce spui, din felul în
care spui sau scrii”. De la Catedrală până la Operă era
un culoar de tarabe cu mărţişoare. Totuşi, probabil că
din cauza ploii, oferta nu era la fel de bogată ca în alţi
ani. Ne-a atras un panou cu mărţişoare lucrate de
mână, minuscule, care ne aminteau de copilărie. Miam ales singură mărţişorul: un bucheţel de ghiocei întro inimioară roşie. În timp ce mă miram de cât de mic
era plicul în care îl strecura vânzătoarea, ţi-am simţit
buzele atingându-mi fin obrazul. Apoi, ai căutat tu un
mărţişor. Am stat deoparte. Ezitai între un puişor şi un
şoricel. Ai cumpărat şoricelul. Negru, cu bentiţă roz şi
cu buline albe. Mi l-ai oferit tot mie. „Două mărţişoare?!...” „De ce nu? Şi zece! Pentru tine!... Eşti un pui de
piţigoi adorat! Zgribulit, plouat, mirat. Cum să nu te
sărut? Tu ai crezut că am luat un mărtişor pentru
altcineva?” „Da, fiindcă eu îmi alesesem deja unul”.
„Dar trebuia să aleg şi eu!” „Biata femeie! Îndura frig şi
ploaie, ca să vândă mărţişoare... Surâzătoare, plăcută.
Vedea ce importanţă dăm noi momentului”. „Trebuie
să fie amabilă, tocmai ca să vândă. În cazul nostru, însă,
a avut parcă o anumită căldură, ceva în plus. Ai
observat că toată lumea, în afară de câteva doamne, e
foarte liniştită în preajma noastră?” „Cred că şi doamnele acelea sunt liniştite”. „N-aş zice. Săptămâna trecută
m-a sunat F., ca să-mi ceară o consultaţie lingvistică.
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M-a întrebat ce e cu tine...Apoi, hodoronc-tronc, a vrut
să afle câţi ani am. I-am spus. După ce a făcut un calcul
rapid, a decretat: <<E prea mare diferenţa de vârstă!>>
Diferenţa faţă de cine?... Îţi dai seama că se gândea la
noi?!...” „Sigur. Şi are dreptate! E prea mare diferenţa de
vârstă!” „<<Vrei să mă părăseşti? Credeam că mă
simpatizezi...>>” „De ce o imiţi?” „S-a creat contextul
în care se potriveau cuvintele ei... Oricum, ţi-e gândul
întotdeauna la ea. Întotdeauna e cu noi. Oriunde”. Mai
încolo, ni s-a ivit în faţă o ţigăncuşă, care vindea
buchete de brânduşe. „Cu cât le dai?” „Cu 2 lei”. „Ei, cu
2 lei!... Nu dai 2 la 3?” S-a uitat la bucheţelele din mână.
Erau vreo cinci. Conta pe bănuţii de pe ele. A tăcut.
Mi-ai cumpărat brânduşe. Ne-am zâmbit în felul
nostru. „<<Frumoasă doamna!>>” a comentat. „Miemi spui?!” ai replicat. Şi am pufnit în râs. Tu ai mai
vorbit cu florăreasa, cu o familiaritate de care eu nu
sunt în stare. „<<Ai ştiut să alegi!>>” te-a gratulat din
mers, referindu-se la mine, nu la buchetul de flori, căci
pe acela eu îl alesesem. „Cum a zis?!... <<Ai ştiut să
alegi?!>> Păi, nu-i aşa?” „Ai avut confirmarea de la o
expertă!” „Cu subînţelesul: <<Bravo ţie! Năzdrăvanule!>> Florăreasa asta avea un aer gânditor, vag
melancolic. N-a reacţionat în niciun fel când i-am
cerut să-mi dea două buchete la 3 lei. N-a început cu
argumente, n-a insistat. A aşteptat. Ştia că va primi
banii, că aş scoate şi 50 de lei din buzunar, ca să îţi ofer
brânduşe de pădure. <<Ce doamnă frumoasă ai!... Ai
ştiut ce să alegi!>> N-a spus asta doar ca să ne flateze.
Şi pentru a ne flata, bineînţeles, dar aş crede că şi din
convingere. I-a plăcut sincer perechea din faţa ei”. „Au
ţigăncile o vocaţie specială, divinatorie. Îşi evaluează
rapid interlocutorii, îi califică, ba chiar pronostichează...” „Sunt pline de texte! Cu care, uneori, nimeresc în sufletele cumpărătorilor. Iar tu le dai importanţă, intri în vorbă cu ele, ţii cont de ceea ce spun”. „Tea remarcat. Dar mi s-a adresat mie: <<Frumoasă
Doamnă ai!>>”. „Am simţit cum roşesc”. „De ce? De ce
ai roşit?” „Vorbeaţi aşa despre mine...” „Cum?... Te
elogiam!” „M-a frapat faptul că, în timp ce doamnele
acelea se miră de cum m-am băgat eu pe sub pielea ta,
femeile acestea ne acceptă cu simpatie. Şi nu ca să
vândă mai mult”. „Asemenea momente, zile nu au preţ.
Rămân în minte şi în suflet, poate şi pe hârtie, pentru
totdeauna!” „Nici n-am sperat vreodată să trăiesc
asemenea clipe cu tine.

Am şi crezut că alegi al doilea mărţişor pentru
altcineva...” „Pentru cine să-l fi ales? Tu eşti iubita
mea!” „Pentru vânzătoarea de mărţişoare, ca şi
pentru cea de brânduşe, era evident că suntem un
cuplu”. „Pentru cea cu brânduşele, chiar mai mult.
Ţiganca are vocaţie predictivă... <<Ai ştiut să alegi,
Şmecher bătrân!>>” „Nu a spus aşa. Nu, deloc! Era
din atemporalitatea noastră”. „Glumesc. Sigur că
da”. „Am avut senzaţia că se bucurau şi ele odată
cu noi. Că eram în afara timpului. Cu toţii”.
Am visat noaptea mult cu tine, în legătură directă
cu întâmplările de peste zi. Eram într-un loc foarte
pitoresc, pe malul unei ape. „Şi ce făceam acolo, pe
malul apei?” „Ne simţeam foarte bine. Ne plimbam, savuram liniştea dintr-o curte imensă din
faţa casei, eram bucuroasă că aveam nuci coapte,
în coajă încă verde, crăpată, atât cât să le facă
vizibile. Mari, sănătoase. Singură problemă era că
închiriasem casa şi nu mai apărea proprietarul, ca
să îi dăm banii”. „A, după discuţia noastră, despre
posibila excursie...” „Da. Am visat-o. Atâta doar că,
şi în somn, aveam grija asta: ce-o să zică proprietarul când ne vede?” „Grija noastră permanentă
de ce ar putea spune unul sau altul...” „Până la
urmă, a apărut şi proprietarul. Un domn voluminos, de peste 2 metri, foarte solid”. „Big Brother!”
„Nicidecum. Era atât de zâmbăreţ, de cald, de
amabil, ca vânzătoarele de amintiri. Ne arăta ce
utilităţi are cabana, era foarte prietenos. Ne-a şi
invitat la un grătar în vale, unde petrecea cu
familia lui. Am pornit într-acolo...” De după un
perete de stâncă, se vedea fumul. Aceasta a fost
ultima imagine. Perdeaua de fum... Eram bine
ascunşi. Temerea noastră a fost spulberată în vis”.
„Ia te uită ce vise ai tu! De fetiţă. Chiar trebuie să te
tratez ca pe o fetiţă. Fiindcă acesta e fondul tău,
peste care ai pus, de voie, de nevoie, aere de om
matur. Dar redevii fetiţă”. „Mi-e foarte drag să dau
din griji la o parte...” „Ai privire de fetiţă, glas de
fetiţă, comportament de fetiţă, până şi miros de
fetiţă. Şi, ca să nu uităm nimic: ai şi gelozie de
fetiţă”! „Am mărţişoare de fetiţă şi brânduşe de
pădure înflorite! Şi sunt aleasa ta! Voiam să nu mor
fără să cunosc o dragoste adevărată. Nu ai văzut în
Punctul interior?”
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„Deci, ar putea să nu fie doar o ruptură, ci şi o
continuitate profundă, în ce te priveşte. O redescoperire a propriei fiinţe...” „De ce n-ar fi hăul meu
compatibil cu al tău?” „Sunt compatibile, desigur!”
„M-ai luat din scurt, foarte din scurt, când m-ai cerut
de soţie... Oriunde şi oricum m-ai fi întrebat,
răspunsul ar fi fost acelaşi. Sunt convinsă că nu putem
trăi unul fără altul”. „Nu, nu putem. Şi poticnirile fac
parte din relaţia noastră. Ele au pus la încercare tăria
legăturii”. „Ai spus că nimănui nu i-ai fi iertat ce miai iertat mie, oricât de greu ai digerat situaţia aceea,
peste care, pentru alta, n-ai fi putut să treci. Iar eu ţiam mărturisit, de la început, că sufeream să mă
compari cu ea, să vezi în mine o prelungire a ei...”
„Apoi ţi-ai dat seama că nu te văd aşa”. „La data
aceea, nu ştiam mai nimic despre tine. Nu ştiam, de
pildă, că eşti un om de onoare, care, din respect
pentru amintirea ei, dar şi pentru mine, ca femeie, nu
ne-ar înlocui pe niciuna cu cealaltă, la modul acesta
simplist, elementar. „Chiar din prima clipă, s-a ivit
între noi o comunicare esenţială. Această posibilitate
a unei comunicări nesfârşite m-a făcut să revin. Îţi dai
seama că, la cât de sensibil eram eu atunci, cea mai
mică fisură, cea mai mică asperitate m-ar fi alungat”.
„Acum... nu mai ai niciun motiv să pleci. Mă cunoşti,
mă înţelegi...” „Nu. Te iubesc. Şi te-am cerut de soţie,
pentru atunci când va fi posibil. Nu voi mai pleca
niciodată”. „Te cred. Am un elan vital... care vine din
certitudinea că mă iubeşti”. „Ştim ce vrem, încotro
mergem, suntem decişi să nu ne ratăm şansa. Şi avem
de gând să menajăm toate eventualele sensibilităţi din
jurul nostru”. „Ştiam că sunt preferata ta, dar voiam
exclusivitate”. „Ai exclusivitate. De la primul la
ultimul loc în inima mea. Mereu ai avut. Acum e
supraconfirmată”. „E subliniată, cu o linie în aer. Atât
de surprinzătoare şi de... ultimativă”. „Trebuia
pecetluit un act sufletesc, intelectual, existenţial”. „...
pregătit de dinainte de prima întâlnire... Parcă ne
împinge ceva să facem lucruri pe care nu le prevedem,
dar care ne bucură apoi”. „Da, şi care ni se arată, a
posteriori, ca perfect logice, bine rânduite. De fapt, a
fost conştientizarea, pecetluirea, revelarea, acceptarea
unei realităţi latente”. „S-a pus punctul pe i!”
Şi, din acel punct, am tras o linie în aer. De aici, începe
totul. A partir de hoy.. .
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GEORGE VULTURESCU
Un smintit cu lupii din ochii lui
E smintit Orbul de pe stradă:
„– Iţi încredinţez lupii mei,
îmi zice, oprindu-mă. I-am luat în firidele,
pe nisipurile Ochiului meu Orb.
Pe colinele lor negre s-au împerecheat
şi lupoaicele au născut pui.
Îi asmut zi şi noapte la lună.
Cu ochii lor văd eu...”
Îţi zic:
Un smintit doar, cu lupii din ochii lui
Îi vezi şi tu sfera verzuie din ochi
precum apa dintr-un acvariu
o mie de lupi vezi în ea
şi o mie de copaci tăiaţi cu drujbele
şi încă o mie de bârloguri din văgăuni
cu miros de blănuri în călduri,
spermă şi sânge,
de oase linse cu limba lor aspră
răscolite de lamele buldozerelor
„– Eşti ultimul căruia-i pot încredinţa
lupii mei...” se agăţă de mine smintitul
de pe stradă.
O mie de lupi am văzut în ochii lui
şi încă o mie
O sferă verzuie trecea din sihlele visului său
în ochii mei
precum luna peste păduri
şi lupii treceau dintr-un lăstăriş în altul
şi vedeam cu ochii lor
cum se apropie din capătul străzii un Orb .
şi încă unul
şi Dumnezeu le ţine-n palme tălpile picioarelor
şăguind dintre pietrele drumului:
„Pietrele nu pot zbura numai dacă nu le arunci
în ochiul care vede asta...”
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sentimente adiacente
sexul ca o înfrângere diortosită
Stinge lumina!

GABRIEL COJOCARU
Deshamă cerul
„Fiule! Când vrei să te apropii să slujeşti Domnului
Dumnezeu, găteşte-ţi sufletul tău spre ispită”

(Isus Sirah, 2.1)

Şi după cum îţi va şopti
vocea interioară –
câtă speranţă îţi va împrumuta
somnul şi câtă siguranţă după
tămăduire îţi va da gratuit
moartea

Cum nelocuită de sfinţi
e plăcerea ce dulce e
nemărturisirea
plănsu-mi-sa cealaltă voce
interioară – voces de primavera
că nu-mi mai poate dicta
că nu mă poate ierta…
şi ce mult mă poate durea
Stingeţi lumina!

căci acesta e gustul mărturisirii
precum turta dulce a copilăriei
pe care o mâncam pe ascuns
jucând la tombola uitării
ce puzderie de zei
pe pământ!...
Apoi la masa sentimentelor
amânate împărţirea
ne dădea mereu fără rest
En pas de deux

Diavolul ne-a furat postul.
Restul l-ai uitat, l-ai ascuns
restul lumii nu va fi
niciodată de partea ta
pentru că nici acum n-am să
vă spun de ce continui
să iubesc femeile cu tălpi mici

Stingeţi lumina!

Va fi din ce în ce mai greu
Să nu vorbiţi pe întuneric
păstraţi-vă pacea

Stinge lumina!

Deshamă cerul.

Aşa-i când
ţi se face dor
de un loc în care
n-ai fost niciodată:
…pământ netocmit şi gol.
Mergi pe bârnă parcă
aluneci pe lângă
balustradele plăcerii –
colectezi selectiv
ALTER N AN ŢE
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traci ( Thracier, Thraker, Thrakier) şi tracic ( thrakisch, de două ori) în toată opera lui Nietzsche,

SIMION DĂNILĂ
L-a cunoscut realmente
Elena Văcărescu pe Friedrich Nietzsche?
(Versiune integrală)
Traducându-l pe Friedrich Nietzsche în
româneşte, am rămas cu amărăciunea iremediabilă
că în opera lui nu se pomeneşte absolut nimic în
legătură cu românii. În schimb, într-o scrisoare din
20 martie 1883, trimisă din Genova compozitorului şi prietenului său Heinrich Köselitz (Peter
Gast), el o menţionează pe „regina României” în
următoarele împrejurări: cu vreo doi ani în urmă,
Carmen Sylva i-a trimis compozitorului german
August Bungert (1845-1915) câteva poezii pentru a
i le pune pe note. Acesta se cunoştea din 6 martie
1883 cu Nietzsche, care-şi petrecea la Genova ultima iarnă din cele trei de pe Riviera italiană. Pe cei
doi îi apropia pasiunea comună pentru muzică şi
antichitatea grecească, dar şi distanţarea de muzica
lui Wagner şi de filozofia lui Schopenhauer. Când
a aflat din ziare că perechea regală a României vine
în curând să-şi petreacă un sejur într-una din
multele staţiuni-satelit ale Genovei, Bungert l-a
invitat la el să-i asculte liedurile compuse la repezeală pentru regina Elisabeta. Nietzsche a ascultat
de patru ori unul dintre ele, Alpenglühen [ Luciri
alpine], şi l-a apreciat ca fiind „o foarte bună
poezie”.
Cât despre cele cinci recurenţe ale cuvintelor
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acestea nu-s decât o foarte palidă compensaţie
pentru suferinda mea mândrie naţională.
Nu mi-a rămas decât să-mi caut consolarea
în receptarea destul de timpurie a lui Nietzsche în
cultura noastră. Printre primii români mai cunoscuţi care l-au citit pe Nietzsche încă în timpul vieţii
lui (până pe la sfârşitul anului 1893) se numără
Regina Elisabeta, C. Rădulescu-Motru, G. BogdanDuică şi Elena Văcărescu. Primii doi s-ar fi putut
chiar întâlni cu el, atât de aproape s-au aflat la un
moment dat de reşedinţa lui Nietzsche, dar au ratat
acele ocazii. Am motive să cred că Regina este
prima cititoare a lui Nietzsche de la noi, după cum
C. Rădulescu-Motru e cel dintâi exeget român al
filozofului german, iar G. Bogdan-Duică este
primul care publică (în „Gazeta Bucovinei”) un
text nietzschean şi un text despre Nietzsche (al
filozofului german Hugo Kaatz), ambele în
traducere românească.
Cea mai spectaculoasă punere în scenă a
contactului cu filozoful german ne-o prezintă însă,
în memoriile sale, Elena Văcărescu (1864-1947).
Dacă s-ar adeveri cele afirmate acolo, ea ar fi
prima şi singura dintre români care a stat de vorbă
cu el. În tinereţea ei pariziană (1879-1888) s-a
impus ca poetă talentată, frecventată în saloanele
ei literare de mari personalităţi ale vremii. Regina
Elisabeta a României o simpatiza într-atât, încât a
numit-o domnişoară de onoare în 1888, a susţinut
logodna ei cu Ferdinand, viitorul rege, dar, din
cauza veleităţilor de viitoare regină ale Elenei, a
urzelilor ce le punea la cale, a scandalului monstru
provocat de întregul ei comportament, logodna s-a
rupt, iar relaţiile cu regina au încetat definitiv în
vara lui 1892, când Regina a plecat într-un exil de
doi ani pe meleagurile ei natale, iar Elena, profund
deprimată, a luat drumul Romei, unde tatăl ei era
încă ministru plenipotenţiar.
În primăvara lui 1893, după presupunerea lui
Ion Stăvăruş ( Elena Văcărescu, Ed. Univers, Bucureşti, 1974, p. 54-55), Elena se află în vilegiatură cu
familia la Vallombrosa, o staţiune climaterică din
apropierea Florenţei. Hélène Vacaresco a publicat
în 1946 la Paris un Mémorial sur le mode mineur,
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din care capitolul Pourquoi j’écris Niezsche sans t a
fost tradus în româneşte de Aneta şi Ion Stăvăruş
(Elena Văcărescu, Memorii, Ed. Dacia, ClujNapoca, 1989, p. 93-99) şi de Anca-Maria
Christodorescu („România literară”, 34 (2001), nr.
38, 26 sept.-2 oct., p. 12-13, reluat, fireşte, în
volumul Memorial în mod minor de la Compania,
Bucureşti, 2001, p. 90-95). „Bunica Ligii
Naţiunilor”, cum era supranumită Elena Văcărescu,
relatează între altele: „De câteva zile locuiam cu

părinţii şi sora mea la Vallombrosa. // Tristeţea care
mă apăsa şi starea mea de nelinişte îi îndemnaseră
pe ai mei să facă această călătorie în speranţa că ar
putea să atenueze sau chiar să calmeze suferinţa
mea. Timp de câteva zile frumuseţea acestor locuri
reuşi să mă facă să uit de mine [...] Hotelul în care
locuiam era o veche mănăstire [...] // Dacă
singurătatea şi liniştea locului mă încântau, nu
puteam totuşi să-mi uit durerea. Aşteptam mereu
scrisori care nu mai veneau; ochii şi mâinile se
îndreptau cu speranţă spre vraful corespondenţei,
cercetând până şi cel mai neînsemnat jurnal pe care
îl primeam. Pentru a-mi înşela disperarea, plecam
în zori şi mă plimbam prin pădure. [...] // Uneori,
pentru a da impresia că mă amuz, aduceam cu
mine o carte şi o deschideam la întâmplare. // Într-o
astfel de împrejurare, într-un amurg fără seamăn,
am făcut cunoştinţă cu Zarathustra, also sprach. Şi
Zarathustra mi-a vorbit, iar violenţa sa dionisiacă
m-a tulburat. Din acel moment Zarathustra
poruncea şi hotăra în locul meu, într-atât încât
pentru a mă apăra de ceea ce el voia să-mi impună,
citeam cu voce tare lungile versete ce se desfăşurau
după voia celor mai tainice silogisme. Zarathustra
mă mustra şi mă întorceam la hotel într-o stare de
neobişnuită agitaţie.” (Memorii, p. 93-94)

Când s-au întâmplat toate acestea şi altele la
care mă voi referi, ea nu ne spune. Mai departe
pretinde că, într-o după-amiază, ieşind din hotel
cu Zarathustra sub braţ şi voind să lase cheia
camerei la poartă, a constatat că în locul blondului
portar florentin apăruse un bărbat cu părul cărunt,
cu care a legat repede o conversaţie despre cartea
lui Nietzsche. Conversaţiile cu acesta s-au repetat
în mai multe zile, ba chiar a ajuns să-l însoţească în
plimbările lui şi să-i descopere tot felul de ciudăţenii,

cum ar fi obsesia cheilor. Dar într-o zi revenise la
post portarul florentin, de la care află că cel ce l-a
înlocuit până acum nu era altul decât Nietzsche
însuşi, care în dimineaţa aceea a plecat la Genova.
Ce frumos ar fi fost ca această întâlnire să fi
avut loc cu adevărat! Din păcate, ştim astăzi exact
că picioarele lui Nietzsche n-au călcat niciodată pe
la Vallombrosa. E adevărat însă că o tentativă de a
ajunge aici a existat în mintea lui. Cel ce i-a dat
ideea a fost Paul Lanzky (1852-1936), un evreu
originar din Weißagk (Niederlausitz, Germania),
cu studii de literatură romanică şi filozofie, care,
citindu-i Omenesc, prea omenesc, devenise interesat
de filozofia lui şi i s-a adresat în scris pe la
începutul lui decembrie 1883, după ce-i obţinuse
adresa de la editorul cărţii. Prima impresie despre
el este bună, cum vedem din scrisoarea lui
Nietzsche către Franz Overbeck din 24 decembrie:

„Există un alt om care mi-a fost dăruit, poate, la
timpul potrivit: se numeşte Paul Lanzky şi-mi pare
că i-ar face plăcere să-şi unească destinul cu al meu,
de îndată ce-i va fi cu putinţă. Independent şi un
prieten al singurătăţii şi simplităţii, 31 de ani, atras
de filozofie, mai mult pesimist decât sceptic: e primul
care mi se adresează în scris cu «Prea stimate
Maestre!» (ceea ce mi-a declanşat cele mai felurite
sentimente şi amintiri). // Este coproprietar al
hotelului (foresteria) [it. „cameră, apartament de

oaspeţi într-o mănăstire”; tot ce figurează în
paranteze drepte este intervenţia mea, S. D.] din
Vallombrosa – şi, în sfârşit, «filozofia» mea îşi va

întemeia încă o dată «un cuib» în acest prielnic
colţişor vechi şi măreţ. – Probabil voi petrece o parte
din anul viitor acolo, în Paradisino [dependinţă a
hotelului La Foresta din Vallombrosa], ca un
pustnic, alături chiar de hotel: am fost invitat. –
Întâlnirea este miraculoasă: anul trecut îmi
dădusem atâta osteneală tocmai pentru această
Vallombrosa – şi dacă tu ai ghicit ceva din gândurile
mele ascunse, acum vei şi simţi cum îmi vine mie
întâmplarea în întâmpinare.” (Friedrich Nietzsche,
Sämtliche Briefe. Krtitische Studienausgabe in 8

Bänden. Herausgegeben von Giorgio Colli und
Mazzino Montinari. Deutscher Taschenbuch
Verlag. München. de Gruyter. Berlin/New York.
1986; mai departe KSB; aici vol. 6, 462, 24-463, 41)
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Punerea în practică a acestui plan nu-i chiar aşa de
Dar dintr-odată, miercuri, 11 noiembrie, i se
simplă, cum aflăm din scrisoarea către acelaşi prieten adresează din Nisa mamei: „Să nu vă mire prea
din 12 februarie 1884: „Cu Vallombrosa multă cores- mult, dragele mele, că astăzi cârtiţa hamletiană se
pondenţă, expedieri de fotografii, tabele meteorologice
ş.a.m.d. Problema nu-i încă rezolvată.” (KSB 6, 477,
34-36) Similar prietenului Köselitz în 5 martie: „Sunt
foarte stăruitor invitat la Vallombrosa de un domn
Paul Lamzky [...] Mi-a trimis fotografii şi tabele
meteorologice despre V‹allombrosa› (950 metri
altitudine, pădure de brad). Dacă vreau, voi locui în
„Paradisino”, singur (acolo unde a trăit însuşi sfântul
Gualterus [de fapt, Gualbertus = San Giovan Gual-

berto di Pistoia, fondatorul Ordinului Cenobiţilor din
Vallombrosa] ).” (KSB 6, 483, 31-484, 41)
Meteosensibilitatea lui Nietzsche (temperatura ideală pentru el era de 9° C), migrenele acute,
vederea slabă şi alte boli, nepotrivirea programului
său cu cel al lui Lanzky etc. au împiedicat petrecerea în acel an a proiectatului sejur la Vallombrosa.
Abia în 3 decembrie ajunge şi Lanzky la Nisa şi
trage la aceeaşi Pension de Genève la care locuia şi
„Maestrul”. Acum se văd ei pentru prima dată faţă-n
faţă şi încep să se cunoască mai bine. Nietzsche
însă nu se decide nici în acea iarnă, nici în primăvara şi vara lui 1885 să meargă la Vallombrosa
până ce nu explorează şi aerul din alte staţiuni.
După ce se lămureşte, în sfârşit, îi comunică din
Florenţa, într-o sâmbătă, 7 noiembrie, surorii sale:

„Pentru mine Florenţa nu-i convenabilă, e zgomotoasă, cu pavajul denivelat şi risc mare de a fi călcat
de trăsuri. De luni încolo adresa mea este: Vallombrosa per Pontassieve (Italia). Lanzky îmi pregăteşte acolo cea mai bună cameră.” (KSB 7, nr. 641,
106, 2-107, 6) Similar mamei în aceeaşi zi: „Draga
şi buna mea mamă, un salut din Florenţa, unde e
vreme mohorâtă şi ploioasă şi absolut diferită de
riviera. Poimâine ne retragem (domnul Lanzky şi cu
mine) în singurătatea pădurii şi a muntelui şi a
mănăstirii de la Vallombrosa, nu-i nicidecum departe. Acolo mi se pregăteşte cea mai bună cameră; vom
avea linişte, locul este renumit, Dante şi Milton l-au
ridicat în slăvi, cel din urmă în descrierea
paradisului. Acum e acolo o mare şcoală silvică; în
afară şi alături de hotelul în care vom locui noi doi.
Altitudine circa 3000 de picioare, aşadar aer
proaspăt, sporadic zăpadă.” (KSB 7, 107, 2-12)
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aude din Nisa, iar nu din Vallombrosa («Schattenthal» –). Pentru mine a fost de nepreţuit să
experimentez aproape concomitent [28 oct.-10 nov.
1885] aerul de la Leipzig, München, Florenza,
Genova şi Nisa. Nici n-aţi putea crede cât de clar a
triumfat în această competiţie Nisa. Ca şi înainte,
locuinţa mea este Pension de Genève, petite rue St.
Etienne; între timp a devenit foarte apetisantă prin
transformare şi renovare totală a materialelor şi
culorilor.” (KSB 7, nr. 644, 108, 2-11) Aici, mai

întâi, trebuie desluşită expresia „cârtiţă hamletiană”: cârtiţă, la prima vedere, fiindcă el era orb
pe jumătate (acest cuvânt apare de vreo trei ori în
opera lui însoţit chiar de determinantul oarbă); dar
hamletiană ce va să zică? Or fi înţeles mama şi sora
ce-a vrut să spună Nietzsche cu asta? Puţin
probabil. Explicaţia ne-o dă Joachim Köhler în

Zarathustras Geheimnis. Friedrich Nietzsche und
seine verschlüsselte Botschaft [Enigma lui Zarathustra. Friedrich Nietzsche şi mesajul său cifrat],

Greno Verlag, Nordlingen, 1989, p. 526-527:
Nietzsche vrea să spună că locul lui ca sobol
(cârtiţă) hamletian(ă) este în Schattenthal (= Valea
Umbrelor = Vallombrosa), în perioada respectivă
el fiind, ca şi alte dăţi, mai aproape de iad, din care
urcase odinioară, în drama lui Shakespeare,
fantoma tatălui mort al lui Hamlet. Duhul tatălui îi
spune mai întâi metaforic: „adormind eu în grădină,
/ Am fost muşcat de-un şarpe.” Apoi îi tălmăceşte că
şarpele era propriul lui frate: „ca-n fiecare după-

amiază, / Dormeam în tihnă în grădi-na mea, /
Când unchiul tău s-a furişat cu zeama / Procletei
mătrăgune într-un şip / Şi-n porţile urechii mi-a
turnat / Veninul ticălos.” (Hamlet I, 5, trad. Leon D.

Leviţchi şi Dan Duţescu, Ed. Univers, Bucureşti,
1986, p. 346-347)) Prin asta, Hamlet devine un
iniţiat, ca omul dionisiac, asemănare despre care
vorbeşte Nietzsche în Naşterea trage-diei: „amândoi
au pătruns odată cu privirea în esenţa lucrurilor, au
cunoscut, şi sunt dezgustaţi de a acţiona; căci acţiunea lor nu poate schimba nimic din esenţa veşnică a
lucrurilor, percep ca ridicol sau infam să li se pretindă a potrivi la loc lumea desfăcută din încheieturi.
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Cunoaşterea ucide acţiunea, pentru acţiune este
nevoie de voalarea în iluzii – aceasta este teoria
hamletiană, nu acea ieftină înţelepciune a
visătorului prostănac, care, de prea multă cugetare,
n-ajunge să acţioneze, parcă din pricina unui exces
de posibilităţi; nu cugetarea, nu! – adevărata
cunoaştere, privirea aruncată în adevărul îngrozitor
precumpăneşte asupra oricărui motiv care îndeamnă
la acţiune, la Hamlet, ca şi la omul dionisiac.” (Op.
comp. [= Friedrich Nietzsche, Opere complete 1-7,

trad. S. D., Hestia, Timişoara, 1998-2013] 2, p. 40)
Dezgustul faţă de acţiune se manifestă la Hamlet
când fantoma tatălui, devenită un torţionar, îi cere
să-l răzbune: fiul i se adresează cu „sobol bătrân”,
robotind „atât de iute sub pământ” ca un ocnaş.
Un text din Zarathustra întregeşte tâlcuirea expresiei cârtiţa hamletiană: Zarathustra relatează
„vedenia celui mai singuratic om”, adică ce-a văzut
el continuând să urce pe-o anevoioasă potecă de
munte după ce i-a sărit în cârcă „spiritul ce-l trăgea

în jos, ce-l trăgea-n prăpastie, spiritul gravitaţiei,
diavolul şi duşmanul meu de moarte [...] pe jumătate pitic, pe jumătate cârtiţă; schilod; schilodind;
turnându-mi, prin ureche, în creier, picătură cu
picătură, gânduri de plumb. // «O Zarathustra,
şoptea în batjocură, silabă cu silabă, tu, piatră
filozofală! Te-ai zvârlit în sus, dar orice piatră
zvârlită trebuie – să cadă! // O Zarathustra, piatră
filozofală, piatr-aruncată din praştie, tu, sfărâmător
de stele! Pe tine însuţi te-ai zvârlit aşa de sus, – dar
orice piatră zvârlită – trebuie să cadă!” ( Op. comp.

5, p. 151)
Scrisoarea din 11 noiembrie 1885 este importantă şi prin aceea că i-a indus în eroare pe mulţi
dintre nietzscheeni, întrucât, fiind un text intim
nedestinat publicării, el n-a simţit nevoia să spună
limpede că nu s-a mai dus la Vallombrosa, ci s-a
întors la Nisa. Aşa cum „s-au lunecat şi săracul
Ureche vornicul” într-o altă circumstanţă de
pomină, „s-au lunecat” şi ei aici luându-se după
scrisorile care au fost păstrate în Arhiva Nietzeche
de la Weimar şi publicate în mai multe ediţii după
moartea lui Nietzsche. „Credem neputinţii omeneşti”, mai adaugă cronicarul moldovean, aşa
trebuie să-i disculpăm şi noi pe toţi biografii lui
Nietzsche, căci atâta se ştia în epocă despre presu-

pusul sejur al lui Nietzsche la Vallombrosa. Şi tot
aşa pe Elena Văcărescu, care a „muşcat” apelând la
aceleaşi surse. Numai că, în mitomania ei, aceasta
şi-a dat frâu liber la fantezie, încrucişându-şi
cărările cu cele ale filozofului care devenea din ce
în ce mai cunoscut pe măsură ce trecea vremea.
Acuma, dacă este foarte plauzibil ca Elena Văcărescu să fi fost împreună cu familia la Vallombrosa în
1893, Nietzsche, după declanşarea la Torino a
demenţei sale în primele zile ale lui ianuarie 1889,
n-a mai fost în altă parte decât, strict supravegheat,
la clinica de boli nervoase din Basel (10-17 ianuarie) şi Jena (18-24 martie), apoi într-o locuinţă
privată din Jena (24 martie-12 mai), după care e
dus în locuinţa mamei sale din Naumburg (12 mai
1890-19 iulie 1897), iar după moartea ei (20 aprilie
1897), mutat de sora sa în 20 iulie la Weimar, unde
se şi stinge în 24 august 1900. Aşa că Elena Văcărescu n-avea cum să-l întâlnească pe Nietzsche în
perioada 1889-1900 în împrejurările descrise în
memorialul său. Iar Nietzsche, în noiembrie 1885,
singura dată când s-a apropiat de Vallombrosa,
n-avea cum să dea ochii cu ultimul vlăstar al
poeţilor Văcăreşti, presupunând că Elena ar fi fost
atunci acolo, fiindcă el s-a răzgândit şi s-a întors
din drum.
Cum s-au petrecut cu adevărat lucrurile n-aş
fi aflat dacă n-aş fi întreprins în perioada 22 iulie-4
august 2011 o călătorie pe urmele lui Nietzsche în
nordul Italiei (Veneţia, Florenţa, Vallombrosa, Genova, Torino) cu automobilul prietenului C. pe
post de şofer. De fapt, ţinta era Vallombrosa, convins fiind că voi găsi aici ceva care să fi păstrat
amintirea faimosului filosofo tedesco. N-am găsit
nimic, dar mi-am propus ca, odată întors acasă, să
iau legătura în scris cu abaţia. Ceea ce însă n-am
făcut imediat, ci abia în 27 iunie 2012, când m-am
adresat Abatelui Giuseppe Casetta, iar acesta i-a
dat scrisoarea dlui Nicola Wittum (n. 1948 în
Italia, fiu al germanului Herbert Wittum şi al
italiencei Annetta, din familia hotelierilor Balestri),
care se ocupă din pură pasiune de istoricul staţiunilor turistice Vallombrosa şi Saltino, publicând
mai multe cărţi pe această temă, şi căruia îi mulţumesc şi pe această cale pentru informaţiile primite
în două tranşe: în 5 iulie 2012 cu privire la hotelul
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lui Paul Lanzky: „1. Nu există şi nici n-a existat KGB III/7, 1]: „Faptul că nu sunt amintit decât o
vreodată un hotel al lui Lanzky; acesta a fost pentru o perioadă imprecisă director/manager la
HOTEL DELLA CROCE DI SAVOIA (fost apartament al doamnelor), care şi-a schimbat numele în
anii următori în Grand Hotel de la Forêt; hotelul
există şi astăzi şi se numeşte HOTEL LA FORESTA. 2. Nu există şi poate nici n-a existat vreodată o
arhivă a hotelului, după cum, 3. Nu există şi poate
nici n-a existat vreodată un registru de oaspeţi. În
privinţa Elenei Văcărescu şi a tatălui ei, voi căuta să
fac cercetări pentru a afla dacă au vizitat, şi când,
Vallombrosa; în cazul pozitiv, mă voi grăbi să vă
trimit informaţiile.” Şi ele au venit în 7 septembrie
2012 : „Mi-am încheiat cercetările despre Nietzsche
la Vallombrosa şi, în sfârşit, am putut clarifica
misterul... vizitei sale; am ajuns astfel la concluzia,
de altfel confirmată atât de Nietzsche, cât şi de
Lanzky, că marele gânditor n-a fost niciodată la
Vallombrosa.” La baza acestei afirmaţii fără niciun

dată în Biografie [în biografia lui Nietzsche scrisă de
sora sa] nu pledează, de fapt, decât în favoarea mea.
El nu i-a vorbit despre mine niciodată, căci pe
vremea aceea nu se avea bine cu ea. Ea afirmă că
i-aş fi recomandat un loc care lui nu i-ar fi priit.
Niciodată nu i-ar fi trecut prin gând să călătorească
acolo unde eu l-am sfătuit. Eu trebuia să merg
întotdeauna acolo unde el voia. De exemplu: când
eram la Vallombrosa, tare mi-ar fi plăcut să vină
acolo. Aveam pe-atunci în permanenţă o cameră în
Florenţa, în care se afla biblioteca mea. Nietzsche a
telegrafiat acolo că vine. Gazda mea însă, gâsca, nu
voia să cheltuiască niciun franc ca să trimită
telegrama mai departe şi a expediat-o prin poştă. Eu
am plecat cu trenul la Florenţa şi în ultima staţie
înainte de Florenţa l-am văzut pe Nietzsche. Venise
deja, se cazase în camera mea şi ne-amuza ce bine-l
primise gazda. Am vrut să-l iau cu mine la
Vallombrosa, dar a trebuit să rămân cinci zile cu el
echivoc stă mărturia lui Lanzky dată la iveală abia la Florenţa şi apoi, spre necazul meu, a plecat la
prin publicarea întregii corespondenţe a lui Nisa, fiindcă, pe jumătate orb cum era, se temea de
Nietzsche la Walter de Gruyter, dl Nicola Wittum drumurile pietroase din Vallombrosa.”

trimiţându-mă la KGB III/7, 1, adică: Nietzsche,
Briefwechsel. Krtitische Gesamtausgabe. Begründet
von Giorgio Colli und Mazzino Montinari. Weitergeführt von Norbert Miller und Annemarie Pieper.
Dritte Abteilung. Siebenter Band. [Erster Teil]
Herausgegeben von Norbert Miller und Annemarie Pieper. Walter de Gruyter. Berlin/New York.
2003. Aşadar, în secţiunea a III-a, volumul 7,
partea 1, în Anexa Briefe, Erinnerungen und andere
Materialien [Scrisori, amintiri şi alte materiale], p.
998 sq.: nr. 129. Carmen Kahn-Wallerstein, Aufzeichnungen von mit Paul Lanzky in der Zeit vom
1.-15. Juni 1933 in Lugano geführten Gesprächen

[Însemnări din convorbirile purtate cu Paul
Lanzky în perioada 1-15 iunie 1933 la Lugano], o
dactilogramă păstrată la Biblioteca Universităţii
din Basel, fondul Kahn-Wallerstein, se află la
pagina 1006 fragmentul esenţial din Convorbirea a
patra cu Lanzky despre Nietzsche din 8 iunie 1933
[pe care am primit-o în copie de la dl. Erdmann
von Wilamowitz-Moellendorff, coordonatorul bibliografiei Nietzsche de la Weimar; volumul însă
poate fi accesat şi pe internet, căutând Nietzsche
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Paul Lanzky a publicat el însuşi câteva articole
evocându-l pe Nietzsche, cum ar fi Friedrich
Nietzsche nach persönlichem Umgang [Fr. N. după
relaţiile personale], în „Sphinx”, 18 (1894), p. 333340, din care cităm un fragment referitor la tema în
discuţie (p. 333-334): „Era în primăvara lui 1880

când mi-a căzut în mâini la astronomul Wilhelm
Tempel [...] opera Omenesc, prea omenesc de
Friedrich Nietzsche. Cinci ani mai târziu i l-am
prezentat eu astronomului aproape copilăros, în
acelaşi cabinet al observatorului astronomic, pe
gânditorul titanic şi a fost emoţionant nu numai
cum cei doi oameni cu firea atât de diferită în sine
s-au simpatizat reciproc, ci şi cum s-au pronunţat
după aceea, fiecare în parte, unul despre celălalt în
prezenţa mea.” (Friedrich Nietzsche. Chronik in
Bildern und Texten. Stiftung Weimarer Klassik bei

Hanser. Deutscher Taschenbuch Verlag. MünchenWien, 2000, p. 620) Iată acum şi varianta lui Nietzsche despre întâlnirea de la Arcetri (la ieşirea din
sudul Florenţei) cu astronomul Ernst Wilhelm
Leberecht Tempel (1821-1889), relatată soţilor
Reinhart şi Irene von Seydlitz în scrisoarea din 24
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nov. 1885: „Dragii mei prieteni, // după un mic ocol l-a citit pe Nietzsche, fără a-l aprofunda însă (imprin Florenţa – nimic nu se termină-n viaţa mea boldul nu putea veni decât de la Carmen Sylva);
fără escapade – am ajuns iar, în sfârşit, la reşedinţa trebuie să mai fi scris greşit ( Niezsche) numele
mea Nisa [...] La Florenţa l-am surprins pe filozofului şi în alte locuri din producţia ei literară
astronomul de-acolo la observatorul său astronomic, şi publicistică, altfel n-ar fi încercat să ne convingă
care oferă cea mai frumoasă privelişte de ansamblu că motivul pentru care a procedat constant aşa este
asupra locului, văii şi râului. S-ar putea crede oare altul decât superficialitatea ei. Când îi spune locţiică avea lângă masa lui de lucru scrierile ferfeniţite torului de portar că nu reuşeşete deloc să reţină
ale prietenului vostru şi că el, un bătrân alb ca cum se scrie numele lui Nietzsche, acela îi răspunzăpada, recita cu entuziasm pasaje din «Omenesc, de: „Ei bine, fără t este o catastrofă. Promite-mi însă
prea omenesc»? – Imaginea acestei vieţi de sihastru
desăvârşite şi de înaltă calitate a fost cel mai preţios
dar pe care l-am luat cu mine din Florenţa: – în
acelaşi timp, fireşte, şi cea mai dureroasă muşcătură,
adică o remuşcare. Căci, evident, acest cercetător
singuratic a ajuns mai departe decât prietenul
vostru în înţelepciunea vieţii (iar nu numai în
descoperirea unor comete şi nebuloase ale lui
Orion).” (KSB 7, p. 112, 2-5 şi 21-113, 33)

Misterul s-a lămurit, aşadar. Dl Nicola Wittum
conchide fericit: „Iată explicată astfel incertitudinea care a ţinut atâta timp pe loc cercetătorii şi
pe noi, valombrozanii.” Adevărul este că biografilor nietzscheeni le era indiferent dacă Nietzsche şi
Elena Văcărescu au fost sau nu vreodată concomitent la Vallombrosa. Interesaţi de acest fapt, în
ce-l priveşte pe Nietzsche, erau doar valombrozanii
ce lucrau în turism, iar, în ce-o priveşte pe Eleana
Văcărescu, doar nietzscheenii români preocupaţi
de receptarea lui Nietzsche în România. De la ei
(adică un italian şi un român) a venit până la urmă
şi dezlegarea enigmei. Mai bine de-ar fi rămas
nedezlegată!
Ne întrebăm acum de ce avea nevoie Elena
Văcărescu să recurgă la mistificarea ei. Trebuie să
recunoaştem însă că, din punct de vedere literar,
ficţiunea ei este o reuşită. Lui Nietzsche i-ar fi
plăcut, aşa cum a apreciat şi punerea în scenă a
învierii lui Lazăr din Evanghelia lui Ioan. Compatrioata noastră posedă măiestria de a-l introduce
pe Nietzsche în naraţiune şi de a-l scoate apoi din
scenă în aşa fel, încât să nu i se reproşeze că n-a
ţinut ulterior legătura cu el. În afara „minciunii”
artistice, cum numeşte Nietzsche arta în general,
exită aici şi câteva adevăruri: românca a fost la
Vallombrosa, chiar dacă nu avem şi alte mărturii;

că-l vei scrie aşa, astfel voi fi sigur că nu mă vei
uita: deci simplu, Niezsche. E stupid, nu-i aşa?”
( Memorii, p. 97) Ba-i aşa, normal ar fi fost să spună

că se va strădui să-l scrie corect de-acum înainte.
Nu-i singura care l-a scris greşit. Cosima Wagner
foloseşte în jurnalele sale, pe lângă varianta
corectă, cel puţin alte două greşite: Nitsche şi
Nietsche. Îngijitorii ediţiei Memorii, p. 194, afirmă:
„Scris fără litera t, numele lui Nietzsche se pronunţă
diferit, cuvântul rezultat având sensul de firidă,
ocniţă.” Litera t, care lipseşte în varianta Elenei, nu
schimbă cu nimic semnificaţia acestui nume
provenit de la Nikolaus şi atât de răspândit în
Germania centrală în formele Ni(e)tsch(e), Nitsche,
Nietzsch, Nitzsche, Nitz(e), Nietzke, Nizze, Nietz,
Ne(t)zsch, Nitzke, Nit(s)chke, Nitzschke etc. (Horst
Naumann, Das große Buch der Familiennamen.
Alter. Herkunft. Bedeutung. Weltbild GmbH,

Steinerne Furt, Augsburg, 2005, p. 203) Cu sau
fără t, pronunţia lui Nie(t)zsche este aceeaşi: [niţşe], dar, cu timpul, s-a încetăţenit rostirea [ni-ce].
Cuvântul german care, pentru „firidă, ocniţă, nişă”,
este Nische [ni-şe] nu-i chiar o catastrofă, cu toate
că nu se găseşte în sistemul antroponimic din ţările
germanofone.
Mitomană incorigibilă, care trebuia să stea
mereu în centrul atenţiei, să aibă întotdeauna
dreptate, fiindcă ştia totul, narcisiacă pozând în
femeie fatală de care toţi bărbaţii se îndrăgosteau la
prima vedere, Elena l-a sedus şi pe un emul al lui
Nietzsche, pe Gabriele D’Annunzio (v. Memorii, p.
100-116), care, în romanul Plăcerea, ar fi dat unui
personaj feminin numele ei, Elena, după ce în 1895
scriitoarea engleză Vernon Lee aranjase să i-l
prezinte pe scriitorul italian la vila ei din Florenţa.
D’Annunzio contramandase însă întâlnirea, dar, în
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aceeaşi zi, s-au încrucişat totuşi pe o stradă, el
călare pe un bidiviu superb, înclinându-se în faţa
unei trăsuri în ale cărei perne sta afundată ea. A
fost suficient ca să-l cucerească pe il cavaliere, cu
care a făcut cunoştinţă abia la Paris în 1903. Cum o
fi putut Elencuţa să-i inspire lui Gabriele o evocare
a unei Elene la Palatul Roccagiovine din Roma
pornind de la numele ei, când, după Piero Chiara,
Viaţa lui Gabriele D’A nnunzio, traducere şi note de
Rodica Locusteanu, Editura Univers, Bucureşti,
1988, p. 66-68, romanul Il piacere la care a lucrat
D’Annunzio între iulie şi decembrie 1888 era în
librării la 2 mai 1889? Într-un singur fel: era în
stilul ei să epateze alunecând neconstrânsă de nicio
realitate pe coordonatele timpului şi spaţiului.
Încheiem cu un text al lui Mircea Eliade, la fel
de elocvent pentru cele afirmate mai înainte, din
Jurnal I, Ediţie îngrijită de Mircea Handoca, Humanitas, Bucureşti, 1993, p. 58: „[Paris], 27 septem-
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brie [1945] // Vizită la Elencuţa Văcărescu. Împlineşte zilele acestea, spune ea, 81 de ani. Şi totuşi, câtă
graţie, câtă poză, câtă dorinţă de a place, de a
impresiona, de a copleşi! Începe prin a-mi lăuda
cărţile mele despre India, deşi ştiam bine că nu citise
un singur rând, că aflase toate acestea de la M. B.
Rosteşte o seamă de banalităţi pretenţioase despre
muzică, latinitate, religie etc. În primele cinci minute
ne-a mărturisit (eram cu Cioran) logodna ei cu
prinţul Ferdinand. I-au luat apărarea suveranii
Angliei şi numai această înaltă protecţie a salvat-o.
Pentru că, îndată ce s-a aflat de logodna ei cu
Ferdinand, Regele Carol şi toate familiile regale şi
princiare germane au izolat-o complet, au urzit în
jurul ei o tăcere de moarte etc. De aceea urăşte pe
nemţi... În Franţa şi-a putut câştiga viaţa datorită
«talentului meu oratoric». Dar nu şi-a pocit pronunţia, ca atâtea românce care, după câţiva ani la Paris,
«îşi fac gura cur de găină» şi ciripesc aşa cum cred ele
că fac franţuzoaicele. // «Quelle destinée!», a exclamat
de mai multe ori. Ceea ce a ţinut-o în viaţă a fost
munca. În aceşti patru ani de ocupaţie a scris foarte
mult – poezii, nuvele, şi şi-a încheiat Memoriile,
care nu vor putea fi publicate integral decât după
moartea ei. // Admirabile anecdote despre Barrès,
Proust, Contesa de Noailles etc. Probabil că fac parte
din programul primei întâlniri cu un scriitor.”
32
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Balconul mortului
Au năvălit păsările
în balconul mortului
de-aici de jos aud ciripitul galben
fără legătură cu absența neagră
locatarul a plecat definitiv luna trecută
lăsând tăcere după perdele murdare
o singurătate fără sosirea fiilor
plecați în Australia
în frigider mai este o bucată de brânză
urma mâinii bolnave în borcanul cu miere
pata de disperare de pe cearceaful cenușiu
ultima dorință ca un proiectil surd
buzele mușcate cu disperarea din urmă
visul de lut amestecat cu sânge
neantul, neantul, veșnicul neant.

Mereu spre vale
Singur la o bere
în duminica plină de riduri cum pleci, totul se răzvrătește chiar porumbeii palizi
în piața scoasă la soare mereu spre valea neagră
cu o carte legată de inimă
Nicio amânare ?
După moarte străinii îți vizitează trupul
(intrare în camera interzisă)
numai sufletul nu se lasă prins
zborul său știe calea pe de rost
în ultim slalom vesperal

Avatar
Dormeam. Se prelingea din trupul meu
Fluidul somn, împrospătând pământul
Ca o difuză negură. Şi eu
Spre trupul meu veneam, recunoscându-l.

EUGEN DORCESCU
Nirvana

Înaintam în negură. Eram
Fiinţa care-mi seamănă. Şi care
Se recunoaşte-n sine. Cum un ram
Îşi recunoaşte umbra plutitoare.
Şi-am tresărit simţindu-mă. În trup
Eram cu mine însumi împreună...
(Când m-am trezit, alăturea un lup
Se oglindea în râul alb şi-n lună).

Avatar

Vom sta alături, uşă
lângă uşă.
În două urne
gemene-n mormânt.
Cu mâna ta firavă, de
cenuşă,
vei bate-ncet, mă
vei chema plângând,
şi-ţi voi răspunde
că acolo sunt,
dar că nu pot
deschide sumbra uşă
a morţii, că sunt mort,
că nu mai sunt
acela care-am fost.
O grea cătuşă
ne leagă cu teluric
legământ.
Să ne desprindem, deci,
tu – gând, eu – gând,
şi-aşa ne vom uni din nou,
zburând,
şi liberi,
şi eterni,
şi jubilând,
ca flacăra zvâcnită din
cenuşă.

Un gnom, luând sublimul prea uşor,
Nepricepând, în mâzga lui, cu cine
Se-ncumetă, a ridicat spre mine
Un braţ necugetat, dezgustător.
Surprins de lovitură, am căzut.
Dar, s-a trezit, în chiar fatala clipă,
El, Lupus lupus, şi-a venit, în pripă,
Să facă, şi acum, ce-a mai făcut.
Priveam, printre crenele, câmpul gri,
Pe care fiara fulgera, în goană,
Spre arătarea tâmpă şi vicleană,
Ce-a cutezat, rânjind, a ponegri.
Şi-am contemplat, sub cerul mohorât,
Al cruntei înnoptări medievale,
Cum eu, însoţitorul Umbrei tale,
Cum eu şi fiara i-am sărit la gât.
Apoi, am stat, pe marginea genunii,
Noi, dublul nepătruns, întunecat,
Lupul şi eu, pe câmpul sfârtecat:
Doi colţi însângeraţi, în raza lunii.
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Absenţa

O arhi-amintire

Absenţa e-o prezenţă negativă,
E-un gol, o aşteptare, o latenţă.
E moarte şi viaţă, deopotrivă –
Chiar Domnul, pentru simţuri, e-o absenţă.
De neatins fiind, şi nevăzută,
Asociind realităţi contrare,
Absenţa naşte jale şi frustrare
Şi-un gând de neputinţă absolută.
Ne-existând, nu poate să se-ascundă.
Ne-existând, nu-şi neagă evidenţa.
Egale-i sunt teroarea şi clemenţa…
Absenţa e-o prezenţă mult mai cruntă,
Mai greu de îndurat decât prezenţa.

Călătoream, de mult, către apus,
Când drumul m-a adus într-o câmpie
Greu adâncită-n umbra viorie
A codrilor ce-o străjuiau de sus.
Şi te-am zărit. Departe, în amurg,
Fixai curbura unui spaţiu, care
Înainta treptat în înserare
Cu soarele şi neclintitul burg.
Stăteai pe pod, sub ziduri. Te-am iubit
Acolo chiar, pe dalele curbate,
Şi am rămas cu tine în cetate,
Şi cred că tot acolo am murit...

Reminiscenţă

Uitasem totul: codrii, lungul drum,
Cetatea, podul, gustul gurii tale...
Şi brusc, mi le-am reamintit acum,
Când mi-ai zâmbit, ca şi atunci, pe dale.

Oştenii tulburi, strânşi în grea armură.
Oştenii tulburi, care stau deoparte,
Privindu-ne, din tulburea lor moarte,
Din viaţa lor hieratică şi dură.

Totem

O rasă sunt, o stirpe. Cine-i ştie
Pierduţi prin târguri, sate şi oraşe,
Clătindu-şi nevăzutele panaşe,
Strângând în pumn o spadă sângerie?

Potăile au încolţit un lup.
Le-aude hămăind tot mai aproape.
Fac cerc în jurul lui, să nu le scape,
Se bucură că-l latră şi că-l rup.

Dar ei se recunosc: După privire!
După privirea-n care visul încă
Păstrează ctitoria lui adâncă
De poezie şi de-mpotrivire,

Iar el stă neclintit în luminiş,
Sub grei copaci, sub cerul greu, în soare.
Priveşte-n tulburi lumi interioare
Cu ochii verzi şi reci, întredeschişi.

Păstrează prea-himerica-i cetate,
În care el, viteazul, trubadurul,
În care el şi eu vom fi de-a pururi,
Cu bărbăteasca-ne singurătate..
34

Era o zi senină, ca şi azi
(Tu, chintesenţă-a zilelor senine!).
Se destrămau păduri de sumbri brazi
În urmă, pe ceţoasele coline.

Apoi dispare lin, el ştie cum,
Căci haita latră laş, dar nu se-arată.
Dispare în pădurea eterată,
La care nu ajunge niciun drum.
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ADRIAN ȚION
Luvrul în 15 minute!
Jurnal parizian

Mai mult ca oriunde în lume, în Paris, industria
muzeală e terifiantă, terorizantă chiar. Spun „industrie”, deși nu produce nimic altceva decât turiști, dar
aceștia aduc un venit mai mare decât uzinele Renault,
la o adică. Hoarde nerăbdătoare de străini iau cu asalt
tot ce se poate vizita. Umblă bezmeticite pe străzi,
aleargă înnebunite de la un muzeu la altul într-o îmbulzeală adesea sufocantă pentru parizianul tacticos,
deranjat în plimbările lui zilnice. Rătăcesc în grupuri
organizate (de obicei asiaticii, cu ghid dotat cu steguleț) sau dezlânate. La intrarea în muzee e delir. Zumzet de fond ca acela făcut de albine precipitate la
intrarea în urdiniș. Viermuiala e mai mare decât în
aerogări. Din acest punct de vedere, Luvrul e centrul
geostrategic al acestei lumi a galeriilor și simezelor
celebre. Cu piramidele lui de sticlă, cu nivelele lui derutante, cu scările, sălile și coridoarele infinite. Despre comorile pe care le adăpostește între pereți nici
nu merită să vorbim pentru că fiecare le știe din albume, din zeci și sute de reproduceri. Și atunci de ce să
te înghesui să le vezi „pe viu”? E mai mult psihoză decât dorință de cunoaștere. La umbra unor arbori, în
Tuileries, ar fi mai relaxant. Dar n-am ajuns să sorb
aerul prezentului din Tuileries, ca mii de parizieni.
Am ales aerul din muzee, care nu e altceva decât
istorie servită în calupuri copleșitoare.

Un titlu ca Muzee și femei îți induce o anume
intimitate cu liniștea galeriilor de artă, asociată cu
aceea a alcovului și cu nostalgia feminității oglindită în artă. Dar John Updike a mizat exclusiv pe
portretistica personajelor când a ales acest titlu
pentru una din cărțile sale. Oricum, sala de muzeu
invită la liniște, reculegere, nostalgii. Atunci de ce
simți că te terorizează muzeele Parisului? Simplu.
Numai așa ceva nu găsești acolo. Stresul pornește
de la vocea din subconștient, care se insinuează
treptat și nu-ți mai dă pace. Parcă auzi: „Ai fost la
Paris și n-ai văzut Louvre? Ai fost la Paris și n-ai
văzut Musée d’Orsay, Hôtel des Invalides, Centre
Pompidou? Nu se poate așa ceva.” Și atunci, ca să
nu auzi efectiv aceste reproșuri umilitoare, îți faci o
listă de priorități ca să te simți obligat să profiți și
te înhami la turul muzeelor ca personajul lui Pierre
Daninos din Turistocrații care, echipat adecvat, ca
un sportiv la maraton, pariază că face turul sălilor
principale din Luvru în 15 minute! Luvrul în 15
minute? Dar Luvrul gol, nu cu ciorchini de vizitatori. Pentru umoriști de talia lui Daninos e foarte
simplu, dar cam asta reușești să faci și în realitate:
să alergi, să faci poze, să treci fugitiv prin fața capodoperelor, nu valori inestimabile, inaccesibile, ci
bunuri la îndemâna oricui, banale, consumabile. Și
alergi în rând cu ceilalți să nu-ți abandonezi onoarea de a fi „turistocrat” răsfățat de soartă. Vizită,
admirație, emoție, dialog spiritual, catharsis sau
simplă plimbare grăbită prin fața tablourilor ca
într-o poezie a lui Sorescu? Aia care sintetizează
stilurile unor maeștri și exclamă: „ce gălăgie de culori!”. Chiar dacă începi vizita cu bune intenții și
zăbovești mulțumitor în fața unor tablouri, după
un timp începe fușereala. Nu defilare orgolioasă
prin fața maeștrilor picturii universale, ci vârtej
umil, amețitor. Pași, vânzoleală, oboseală, declin.
Te intersectezi cu alți vizitatori veniți din sens invers, săgețile de pe pereți nu pot fi respectate întocmai. Fiecare se îndreaptă spre ce caută sau ce i se
nimerește în cale. Apropierea de Mona Lisa e
anunțată de la mare distanță prin rumoare, înghesuială, gardieni. Cordoane de delimitare a fanilor
fanatici ca la apariția vedetelor pe covorul roșu de
la Cannes. Mona Lisa e starleta muzeului. Toți o adoră, o frecventează, o răpește cu un clic în apara-
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tul personal, deși nu prea îmi dau seama pentru ce.
Cu sticla masivă din fața pânzei fotografiile nu pot fi
decât compromise. Mai clare sunt reproducerile
ieftine, ca cele de la stand în formă de magnet pus pe
frigider (acolo îi e locul!) sau de semn de carte. S-a
creat în jurul ei un mit dubios (vâlva mi se pare
exagerată!), s-a scris despre ea o întreagă literatură și
când s-o admiri și tu, nu vezi nimic altceva decât
capete îngrămădite cu fața spre o sticlă groasă, sub
care zace, umbrit și rece, enigmaticul chip pictat
înainte vreme de Leonardo da Vinci. Peste capete,
mâini cu aparate foto întinse pentru a imortaliza
nemurirea, pentru a-și apropia idolul. Cum să renunți la bucățica ta de nemurire? Agitația rămâne la
cote înalte în preajma ei. Aparatele foto clănțănesc de
zor. Simți tensiunea din jurul unui nucleu în fierbere... Te grăbești să mai apuci să vezi Delacroix,
Rubens, Tițian și alergi dintr-o sală în alta, năuc, până
auzi în difuzor că muzeul se închide. Și câte n-ai
reușit să vezi! Nu e terorizant? Cel puțin atletul lui
Daninos s-a ales cu un record. Luvrul în 15 minute!
Nu e de ici-colea. Noi... rămânem cu satisfacția că am
bifat un punct din sejur. Când am ieșit de sub sticla
protectoare a piramidei, afară aerul încă fierbea.
„Vară indiană”, cum descrie Modiano aerul estival,
potopitor al Parisului în romanele sale. Am luat-o
spre aliniamentul Rivoli, binecunoscut din transmisiile în direct ale ultimei etape din Tour de France.
Parisul e un spațiu familiar și mă mișc prin el ca
atare. Parcă am mai fost pe aici.
Costică vrea să ne facă sejurul parizian cât mai
plăcut și cât mai ieftin. De aceea insistă să ne
introducă el cu legitimația lui de artist liric la muzee
ca să nu plătim, deși biletele sunt de 6 – 8 euro. La
Luvru a încercat tot felul de tertipuri, dar nu i-a ieșit.
În ciuda bunelor intenții, n-a reușit să facă asta decât
o singură dată, la Orsay, într-o după-amiază, destul
de târziu, când a scăpat de la repetiții. Altă alergătură
prin fosta gară de pe malul Senei, transformată în
sanctuar al artei de după 1848. Altă „gălăgie de
culori”! Vreau să absorb cât mai mult Van Gogh, sămi notez impresii, dar timpul e limitat. Mă aleg cu
vizualizări la minut și cu asta rămân. La fel am pățit
cu câțiva ani în urmă la Muzeul Van Gogh din
Amsterdam. Două ore m-am scăldat în jocul
pensulației lui Vincent notând sârguincios impresiile
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de impact din fața pânzelor sale, cu gândul că le voi
folosi într-un posibil jurnal. N-am ajuns niciodată să
le folosesc în acest scop. Au fost uitate într-un blocnotes, cine știe pe unde. Am rămas numai cu acea
bucurie de a mă afla în mijlocul universului său
pictural. La Orsay, am schimbat pixul cu aparatul
foto. Am prins-o în obiectiv pe Olympia lui Manet,
nu și Originea lumii a lui Courbet, sala cu picturile lui
era deja închisă. Sală cu program separat? Nudități
cenzurate în țara tuturor libertăților, deși statuia
Libertății (Libertatea care iluminează lumea) a lui
Bartholdi te întâmpină ceremonios de la intrare? Nici
vorbă. Muzeul se închide la ora 18 și evacuarea
începe de la 17 în Pavilionul Amont. Se anunța
expoziția Pierre Bonnard, dar ne-am mulțumit cu
delicatețile lui Degas, cu jocul nisipos al culorilor la
Seurat, am digerat și câțiva Gaugain, ba chiar am
tresărit la Millet, pe pânzele căruia a ucenicit Van
Gogh. În această grabă, am ratat, desigur, ultimul
autoportret al lui Van Gogh, cel care l-a tulburat atât
de mult pe generalul nazist interpretat de Peter
O’Toole în Noaptea generalilor.
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***
dați-mi un singur cuvânt
care să definească moartea.
cuvintele-s neputincioase
și se retrag umile-n fața ei,
ca marea în fața nisipului
ucigător ca o rugină.
doar moartea aparține
altui alfabet, unui abecedar
necunoscut și unei limbi
neînvățate de nimeni
vreodată pe acest pământ,
iar chipul ei se aseamănă
uitării grabnice și lașe
unde o surghiunim, avizi
să ne trăim în tihnă viața.

RODICA BRAGA
POEME
***
în adâncul poemului
se rotunjește pâinea
limbii de mâine.
soarele, scarabeu aurit,
își dă de-a rostogolul
rotundul său
peste pajiștile lui gureșe.
hârtoape de tăceri,
ivite într-o respirație
apneică,
închid gura cuvintelor
de prisos.
nimic la voia întâmplării,
pânza se alcătuiește
din ochiuri îndesate
și ochiuri largi
prin care scapă aroma
zicerilor nude,
noduri atârnând
inestetic
ca barba înțelepților
încâlcită de vreme.
poem cu slova încifrată,
călătorești ca scaietele
împins de vânt
într-un deșert aspru,
poate vei ajunge,
în cele din urmă,
la tărâmul visat.

***
pasăre oprită din zbor,
impulsul tău către mine,
rouă înghețată în transparență,
privirea ochilor tăi,
cutreierându-mă,
ploaie iute de april,
mângâierea mâinilor tale
pe epiderma mea,
nor amenințător,
sărutul tău
care-mi fură liniștea,
cer pierdut în întunecimi
albastre, ființa ta
învăluindu-mă
ca un univers prăbușindu-se
și renăscând
în lacomă singurătate.
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***

încărcată de sarea
grunjoasă a vieții
ce-și vede de drumul ei.
ochii mi se tivesc
sticlos cu așchii albite
și tânjesc după
blândețea pleoapelor lipsă.

pasăre oprită din zbor,
impulsul tău către mine,
rouă înghețată în transparență,
privirea ochilor tăi,
cutreierându-mă,
ploaie iute de april,
mângâierea mâinilor tale
pe epiderma mea,
nor amenințător,
sărutul tău
care-mi fură liniștea,
cer pierdut în întunecimi
albastre, ființa ta
învăluindu-mă
ca un univers prăbușindu-se
și renăscând
în lacomă singurătate.

***
ca și cum luna
ar umbla beată
pe pământ pe două
catalige subțiri,
ca și cum soarele
și-ar fi tras gluga cerului
peste față
refuzând să mai vadă
pământul, ca și cum păsările
și-ar fi uitat zborul
sinucigându-se
când se lovesc
de ferestre, ca și cum pomii
și-ar fi întors coroanele
în tină târând seninul
în fundul pământului
ca pe o rufă zdrențuită,
ca și cum florile
și-ar fi preschimbat
mireasma într-o leșinătură
putridă, ca și când oamenii,
halucinați de toate acestea,
și-ar fi predat conștiința
unui urlet de violență
devastator
ca o trombă de smoală
și foc, deversându-i
direct în neființă...

***
eclipsa de lună
mi-a retezat pleoapele,
de atunci stau și aștept
somnul care nu mai vine.
ființa mea s-a risipit
ca nisipul
și tot ca acesta s-a încărcat
de umezeala copacilor nopții
în care insecte nevăzute
țes pânza unde sucombă
stelele.
vulturi cu pliscul vorace
mă ciugulesc spre dimineață
și-mi răscolesc amintirile
ascunse în clești de crabi
lenevoși ce lasă urme
pe țărmuri pustii.
soarele îmi intră direct
în sânge ca o perfuzie
abruptă
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toată lumea e un cer gol,
zdrobit,
secătuit de ultima speranță.
viața?
o utopie răsuflată.
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RADU CIOBANU
Vâslind în amonte
(fragment de roman)

A ceda tentației de a-ți explora genealogia e una
dintre cele mai pasionante tipuri de călătorie prin
scris. Asemenea vâslirii în amontele unui fluviu tot
mai necunoscut și mai imprevizibil pe măsură ce-l
urci: oameni, locuri, întâmplări abia bănuite sau de-a
dreptul neștiute îți ies în cale cu fiecare nouă
meandră de pe firul tot mai ramificat al ascendenței.
Sunt momente când curiozitatea de a părăsi un pic
curentul principal pentru a te abate pe câte un afluent
neașteptat devine irezistibilă și atunci acel „un pic”
devine o neprevăzută aventură pe cursul unor noi
descoperiri uimitoare. Așa mi s-a întâmplat cu
străbunica Iustina, din Roșia Montană. Dintre cele
patru străbunice pe care fiecare le avem, n-am
cunoștință decât despre trei, iar dintre acestea cea mai
interesantă mi s-a părut Iustina, întrucât era singura
care a fost nemurită de un pictor, într-o pânză care,
înrămată apoi, a ajuns după un veac, în împrejurări
oarecum miraculoase, la mine și m-a ispitit să-mi
spună povestea ei.
Copiii, trei băieți și o fată, îi spuneau Mămuța,
iar în scris Mamutia. La vremea aceea, când îl vizitase
la Viena pe cel mai mare dintre băieți, pe Virgil - cel
căruia toți nepoții aveam să-i spunem uica Lampi,
fiindcă îi puseseră și numele Haralampiu, care ni se
părea de un comic suprem - Iustina cedase în cele din
urmă insistențelor insolite ale acestuia de a poza unui
pictor, om nu doar necunoscut, ci și, după prețuirea

ei, cam bolând. Cu atât mai surprinzător acceptul ei
cu cât la data aceea avea 72 de ani, vârstă la care a
poza unui artist era ceva cu totul sărit din „rânduiala”
pe care o respectase toată viața. Ca toate femeile din
Țara de Piatră, prematur uzate, arăta mult mai în
vârstă : făcuse copil după copil, îi crescuse, grijind în
același timp de omul ei, care nu era un fitecine și
trebuia să-și țină rangul, grijind, cine știe, poate și de
părinți, mai îngropând din când în când pe câte unul
dintre ei, robotind din ziuă până-n noapte și veghind
asupra casei, a gospodăriei tot mai greu de cuprins, a
slujnicelor, ba chiar și a celor câțiva băieși dobândiți
odată cu băile pe care le adusese ca zestre și care obișnuiau să se tocmească, pe lângă plată, și pe câte o
mâncare caldă la fieștecare ieșire din șut.
Mai fusese doar la Timișoara, la fiul cel mai mic,
Pompil - pentru mine Tata Moșu - și la Aurelia cu
care se înțelegea ca și cu propria fiică, - dar Viena era
totuși altceva. Nu e greu de presupus starea imposibil
de exprimat în cuvinte pe care o va fi trăit aici,
amestec de perplexitate în mijlocul acelei enorme
rumori metropolitane și de răsfăț nicicând cunoscut
ei, venit dinspre iubitul și cam șturlubaticul Lampi.
Care, spre ghinionul lor, al amândurora, contractă
tocmai atunci o afecțiune auriculară, un Mumps. Nu,
e greu de imaginat nici cum se va fi simțit ea, singură,
în halucinantul labirint de bulevarde, străzi, piețe,
piațete, Gassen și Stiegen ale Vienei, în vreme ce
Lampi trebuia să stea internat aproape două săptămâni în Altes Allgemeines Krankenhaus.
Dezorientarea, spaima tăinuită și disperarea pe care
ea se deprinsese încă de acasă s-o strunească până la
disimulare, o determinaseră atunci să producă - ea,
cea nedeprinsă cu scrisul - acea scrisoare către Pie așa-l dezmierda pe Pompil - și Aurelia. Adresa numea doar cartierul și strada, fără număr: Cetate, JenöHerczeg u., nu alta decât cea care și azi se cheamă
Eugeniu de Savoia. Iar peste Timișóra, o mână energică din poștă trăsese o linie cu creionul albastru,
scriind alături Temesvár. Oricum, adresa nu e scrisă
de mâna ei. Epistola însă, da. Pe hârtie albă, liniată
școlărește cu creionul, Iustina e fără îndoială cea care
a așternut acest text absolut suprarealist, pe care-l
reproduc întocmai, nu fără teama de a fi suspectat de
excesivă ficționalizare. N-a menționat decât ziua și
luna, dar ștampila poștei vieneze zice că era în 1911:
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Wiena 3 Februarie
Pompil și Aurelie dragă!
Va mulțiumescu de bani tomna (=tocmai) cand o
vintu posta cu bani tomna auple catu Virgil la spital
bolnavu rau din tai (=dintâi) lo durutu grumazi
acuma de tri zile ildore urecea dreapta estea 3 zile nu o
dormi eampus (=i-am pus) faina de malau cu zinapa și
cimin și așa otrabuitu sa merga la spital ca o coptu in
urece si traba sai taie sum asa necazita de elu candu
aple catu (=a plecat) de acasa ozi (=a zis) ca pote si vo
doasapta mini ofiacolo (=că poate și vreo două
săptămâni va fi acolo) eu inca amslabitu de milalu
(=mila lui) cum savaita de urete (=cum se vată de
ureche) si de neodihna ce am avutu. Aurelia Draga de
poti vina mai jute la Wiena case mem era aman doa
(=ca să mergem iară amândouă) acasa. . eu an martie
2 saptamanai plecu acasa de o fi mai bine la Virgil az
la doatiasuri (=două ceasuri) maducu la el sa vadu
ceicu el rog pa Pie sa vorovasca prin tele fon cu Aurelu
seispuna cai bolna (=că-i bolnav) Virgil in spital.
vesarutu petoti Mamutia

Decizia ei de a pleca imediat după externarea și
ameliorarea stării lui Virgil îmi dă certitudinea că a
pozat pentru portret în prima parte - cea proaspătă și
surprinzătoare - a sejurului ei vienez.
Pictorul pretindea că e conte și avea un nume
sonor, de condotier - Guiscardo di Sbrojavacca - pe
care nu l-am întâlnit în nicio altă împrejurare. Locuia
în inima Vienei, pe Josefstädter Straße, într-o mansardă, ca atâția alții asemenea lui, care populau mansardele și cafenelele, artiști nu lipsiți de dar, ci de har,
care, între glorie și bani, alegeau banii, pictând portrete realiste și flatante de burghezi ori - în răstimpuri de
grație - de arhiduci, de excelențe, de contese și grofițe.
Fiind cu toate astea în eternă jenă financiară. Așa și
Guiscardo, boem cu simțul umorului, vesel și optimist chiar în toiul celor mai redutabile dificultăți, spre
deosebire de genul boem sumbru, vag sordid, cu
propensiuni suicidare. Virgil era de prin 1905 preot
iar de curând fusese numit catihet-confesor, cu grad
de maior, al cadeților ortodocși din școlile militare ale
Împărăției, cu sediul în Capitală, dar având elevi și în
școlile din Innsbruck, Praga, Weisskirchen, Sopron,
pe la care făcea un fel de navetă după un anume
program. Ceea ce nu-l împiedica nicidecum să agreeze
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și să frecventeze Teatrul și Opera, cafenelele și berăriile, cercurile artistice, studențești și politice deopotrivă, fiind - în atmosfera tolerantă a locului - prieten
perfect compatibil și cu pictori boemi, cum era acest
Guiscardo, și cu personalități politice care făceau
valuri în epocă, precum Dipsi Popovici ori primarul
Carl Lueger, cel iubit nu numai de întreaga Vienă
populară care nu-l mai percepea decât ca pe uns're
schöner Carli, ci și de români, față de care-și manifestase de nenumărate ori simpatia.
Guiscardo realiză portretul Mămuței ajutat doar
de câteva schițe în cărbune, pe care i le-a făcut pe
apucate, în apartamentul lui Virgil de pe Löwelstraße. Pictorul nu locuia câtuși de puțin departe, dar
era de neconceput nu numai ca Mămuța să urce
atâtea etaje, ci, poate în primul rând, să pozeze în
vraiștea boemă din atelierul de sub acoperiș. Virgil, în
schimb, îl vizita des, prietenia lor fiind întemeiată pe
complementaritate. Permisiva societate vieneză și
ambianța boemă în care viețuia Guiscardo îi ofereau
lui Virgil o compensație la austeritatea îndatoririlor
lui eclesiastice și militare. Și, cum era totuși o fire
chibzuită, știind, printre altele, să prețuiască banul
fără a fi avar, Guiscardo, în veșnică dificultate pecuniară, își găsea întotdeauna salvarea la el. Ca, bunăoară, în această împrejurare pe care am găsit-o fixată
în memoriile sale:
„Odată a venit la Viena renumitul actor italian
Ermette Novelli să joace în Negustorul din Veneția pe
Shylock. Voia și Guiscardo să asiste, împreună cu toți
italienii. Smokingul lui era însă la amanet. I-am dat
bani de s-a dus și la teatru, și la banchet. Pe lista de
bucate a făcu caricatura lui Ermette Novelli semnată
de actorul însuși, pe care a doua zi mi-a dat-o mie
foarte ceremonios, ca mulțămită că i-am împrumutat
bani. Contele-pictor stătea pe Josefstädter Straße 60,
la mansardă. Lângă atelier avea o odăiță în care
locuia. Dimineața, când se scula, striga „Jean, adă-mi
cafeaua!” Jean era lacheul închipuit al domnului
conte. Imediat apoi sărea din pat și își răspundea:
„Jawohl, Herr Graf, sofort!” Alerga, își făcea cafeaua și
o aducea la pat: „Bitte, Herr Graf, der Kaffee ist
serviert!”, se culca la loc și își bea cafeaua.”
În mansarda aceea o cunoscuse Virgil și pe amica lui Guiscardo, italiancă și ea, vânzătoare într-un
magazin de coloniale, căreia-i mirosea părul plăcut, a
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cafea proaspăt prăjită. Se pare că îl vizita și pe el, căci,
după cum povestește în aeleași memorii, îi plăcuseră
grozav cămășile lui de noapte aduse de la Roșia,
împodobite de Mămuța cu motive românești, în culori
vii. La insistențele ei, îi dăduse una, pe care Angela o
adaptase la uz diurn și o purta foarte mândră de senzația
pe care o producea când ieșea să se distreze cu
Guiscardo prin Prater. Virgil povestește, de altfel, și
împrejurările în care l-a cunoscut pe pictor și poate că
secvența asta trebuia s-o reproduc întâi. Dar nu-i târziu
nici acum, mai ales pentru valoarea ei documentară:
„Multă lume am cunoscut la Viena, și nemți din
România, din Ungaria și din Viena. Neuitatul Eugen
Nesciuc din Cernăuți mi-a trimis odată fotografia
răposatului profesor dr. Basil Găina s-o dau unui pictor,
să facă un tablou. Atunci am cunoscut printre italienii
care veneau și ei la „Arkaden Kaffeehaus” pe unul
Guiscardo, conte di Sbrojavacca, din Padua, care făcea
studii de perfecționare la Viena. A făcut chipul destul de
ieftin, cu 100 de coroane. Am rămas prieteni. Era, nu-i
vorbă, conte, dar se afla totdeauna lipsit de bani și eu îl
împrumutam cu câte 5 coroane, ca să nu le mai văd. El a
pictat pe Gh. Dima, portretul care era la Opera din Cluj,
el l-a pictat și pe nenea IosifPușcariu din Brașov. Tot el a
făcut și portretul Mamutiei, un tablou minunat de bun și
de frumos.”
Am revenit, așadar, la portret. Îmi face impresia că e
punctul în jurul căruia se vor concentra toate întâmplările acestei cărți. Pentru că e un portret fabulos, cu istorie,
martor și mărturisitor. Oricât ar părea de ciudat, am stat
de vorbă cu el, cu ea, de fapt cu Mămuța Iustina, cea
întruchipată acolo de boemul italian. I-am vorbit și mi-a
răspuns, mi-a istorisit. S-a întâmplat de câteva ori,
noaptea, în casa aceea bătrână pe care am cumpărat-o
într-un sat aproape pustiu, părăsit.
Și vrei să persuadezi cititorul veacului XXI să creadă
istoria asta ?

Cititorul veacului XXI nu e cu nimic mai circumspect decât cel al altor veacuri. Ba dimpotrivă, cu
prestigiul actualelor mijloace hipersofisticate de informare, îl poți determina să creadă orice. Lucru care se
întâmplă ceas de ceas, zi de zi și în proporție de masă, ca
să folosesc celebra formulă a clasicului revolut. Dar eu
nu țin neapărat să persuadez, cum zici. Nu mă preocupă
dacă va crede sau nu. Ceea ce mă interesează e să citească
și să cadă pe gânduri. La urma-urmelor, adevăratul rost al

al scriitorului e să întemeieze îngândurările cititorului.
Cum ziceam, portretul Iustinei e împovărat de istorie.
Câteva decenii a stat în „cănțălaria” fiului ei Pompil,
devenit apoi Tata Moșu, bunicul meu. Întâi în locuința
de la primul etaj al casei cu numărul 7 de pe JenöHerczeg utca, în apropierea masivului Palat Dicasterial.
Aici primise portretul, ambalat cu sistemă și expediat de
pictorul însuși, la cererea lui Virgil. De fapt, Guiscardo îi
vestea întâi evenimentul printr-o cartolină cu reproducerea fotografică a portretului, purtând pe verso
următorul mesaj:

„Cher Monsieur. J'ai reçu l'ordre de votre frére Dr.
Virgilio du aussitôt les tableaux finis de vous les envoyer
et c'est aujourd'hui que j'ai le plaisir de le faire. Je veux
croire et que vous les reçevrez en bon état.
Recevez cher Monsieur mes meilleures salutation. Votre
devoue,
Guiscardo di Sbrojavacca
VIIIVienna Josefstädter Straße 60. Atelier 18”

De ce în franceză, a cărei ortografie, cum se vede, o
stăpânea destul de aproximativ? Nu mă întreba. Nu-mi
explic nici de ce se referă la mai multe tablouri. Să fi
pictat, după vreo fotografie și portretul Tătuței, al lui
Vasile, care apoi s-a pierdut? Posibil. Sau - altă ipoteză,
mai puțin probabilă - poate pictase câte un exemplar
pentru fiecare dintre frați. Asta ar însemna însă că toate
celelalte s-au pierdut în vâltorile vremurilor, cum, de
altfel, și acesta care mă veghează acum pierdut a fost și ne
luasem cu toții gândul de la el, până în ziua când l-am
regăsit în împrejurări neașteptate, poate chiar puțin
sinistre, care frizează neverosimilul.
Odăile de pe strada Jenö-Herczeg erau mari și pe ea
o pusese Pompil în cănțălaria lui de avocat, singură pe
un perete, dar, cum însăși mi-a mărturisit acum, locul
nu-i pria. Degeaba erau camerele spațioase dacă erau
reci și întunecoase, în ciuda ferestrelor mari. De vină
nu era casa, ci strada, ca toate străzile acelea din inima
Cetății, strâmtorată între case cu câte trei, patru etaje,
animată cât era ziua de lungă, plină de oficii și prăvălii,
cu pavajul de piatră răsunând sub copitele cailor și cu
huruitul furgoanelor cu marfă. Mai puțin al fiacărelor,
dintre care, cele mai multe își schimbaseră obezile de
fier ale roților cu benzi de gumă, ca să nu rămână mai
prejos de cele ale Vienei. Da', dragu Bunii - mi-a zis ea mă simțeam strină acolo, între atâția domni care îl
cercetau pe Pie, și mi-era dor tare de Roșia...)
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spălându-ţi mâinile
de prea multă încăpăţânare şi stafidia
fructului uitat.
rucsacul atârnat în pom.

Sunt cu tine

BIANCA MARCOVICI
Între armă şi armă
Pentru mine vara e mereu vară
nu număr anii, nu număr banii, nu negociez
lumina lunii,
negoţ aruncat peste umărul tânăr
nu întorc cuvintele pe dos
construind sau furând cuvinte
puse în slogane,
nu ascult sfaturile altora,
încăpăţânaţii,
doctori în filozofii mărunte.
îi privesc în ochi o singură dată
şi oftez ştiindu-i doar de la prima privire
chiar dacă fumul de ţigară
ceaţa uşoară le acoperă pălăria.
veri prelungite sub tirul katiuşelor
tratate de pace intră în vigoare
chiar acum
între armă şi armă
între terorism şi omenie.

Să văd prin ochii tăi
Să văd prin ochii tăi
să mângâi fiecare statuie pe care-ţi cad ochii
spre sexul de ghips spre neplănuitele viziuni.
sunt cu tine
prin muzee
42
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Călcându-ţi cămăşile şi pantalonii
la dungă, papionul ca revers al medaliei,
scuturându-mă
de lentoarea şarmului afişat pe la recepţii,
împleticindu-mă prin grădinile înzăpezite,
promoroaca lexicului neinventat.
sunt cu tine prin cafenele, prin Montmartre
încălzindu-mă un pic.

Ultimul tren
A murit iubirea mea încet
ca sunetul unui tren care
se îndepărtează din gară.
ne umanizăm treptat
şi ne pierdem în aerul pufăitor al locomotivei,
o nouă Anna Karenina
pipăie şinele …
rochia ei de dantelă atrage atenţia
conducătorilor de tren numai
tu nu priveşti înapoi.

Vioara poemului
Fug în reveria viorii poemului
ştiu că-mi aparţin
amândouă
precum vioara lui Chagall
sunetul neresemnării din cosmosul
nediletanţilor
fragila vioară
canarul evreului
ca eternă victimă.

Inspiraţia

Vinul roşu

Niciodată nu mă pregătesc pentru tine
spontan îţi redau cum sunt cum
uneori nu vreau să fiu,
capăt forma ta nemăsurată
închid ochii şi-ţi scriu pianul meu sună la unison, clapele
urmăresc literele latine, cele ebraice se sting,
capăt forma ta când mă cuprinzi
e normal să-mi repet că inspiraţia mea
curge din izvorul nostru comun.

Ca să ne păstrăm
dragostea târzie
trebuie să ne dozăm forţele
ca şi cum am degusta un vin vechi
să-i simţim tăria în cerul gurii
cu ochii întredeschişi
să-i vedem bănuţul clătinându-se
şi cercul gradelor legănându-se
ca un hamac sofisticat.

Cartierul meu neglijat

La moartea unui poet

Destăinuri la o cafea,
când megafoanele se aud
"Allah e binecuvântat"
în cartierul meu cel slutam expediat în van invitaţia, poemulmai mult, nu fac parte din grupul,
prietenii,
cu care tu comunici!
m-ai lasat singură cu mine,
în augustul ăsta infectat de căldură
şi pricini,
dar reproşurile sunt o vagă amintire,
cum multe devin vagi prietenii,
vagi reacţii...
cafeaua de azi e amară.

Cad frunzele
neconcurenţă, nimeni
nu ţine palma-n-ntinsă
lumini şi umbre, veacul
mestecenii străjuiesc asfinţitul
cad frunze, cad oameni
deodată îi vezi plecând
şi tu ramâi
of, doar clipa prezentă
ne bate-n uşă:
să deschid,
să urlu?
străjeru-i venit
să-mi fii căruţa ce ne tragi, clipele?
doar pleoapa se închide brusc.
infinita suferinţă se destăinuie.
îmi vei lipsi.

Borges

Orhideea

Paradisul e ca o bibliotecă
lacrima curge şiroaie
orbul galbenului plăcut fără stres
nu e nici un joc...
nu e nici un truc
poetul se spune se scrie
dragostea apare ca un Dumnezeu orb...

Caut mereu ce nu pot să văd
simt orhideea plăpândă
albul ei ... albul meu ...
o ating ...
gândesc că pot dispare
odată cu ea ...
azi s-a mai uscat o petală.
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DAN FLORIȚA-SERACIN
VALENTIN ŞI MONA LISA *
A fost să fie în septembrie, ţinuse să-şi continue relatarea Valentin. Pe atunci admiterea se
dădea în septembrie. Toată vara mi se dusese
învăţând. Tobă de carte, descinsesem într-un
Bucureşti toropit de căldura verii târzii. Eram
mulţi pe un loc. Se vorbea de vreo treişpe – paişpe.
Dar nu-mi prea păsa. Nimerisem într-o lume
complet necunoscută şi contemplarea ei îmi distrăgea atenţia de la amintirile dureroase. Era atâta
tineret adunat în curtea Universităţii, încât trebuia
să aştepţi minute bune ca să ajungi să-ţi vezi
numele înscris pe listele afişate. Când, în sfârşit,
ajunsesem să trec şi eu prin faţa listelor, un singur
lucru m-a frapat. Următorul nume pe listă după al
meu era al unei oarecare Mona Lisa. Oproiu Mona
Lisa. Combinaţia numelui şi prenumelui mi se
păruse prea ciudată. De aceea, n-o putusem uita.
Din când în când după aceea, îmi apărea în gând
îmbinarea surprinzătoare de cuvinte: Oproiu Mona Lisa. Şi o repetam zâmbind în sinea mea. Oare
cum o fi arătând tipa? începusem să mă întreb.
Oproiu Mona Lisa! Unul dintre profesorii din
comisie citise numele candidatei tocmai intrate în
sala de examen, înscris pe fişa pe care ea o
înmânase împreună cu buletinul de identitate
examinatorilor. Apoi o îndemnase să ia un bilet.
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Ca fascinat, mă întrerupsesem din elaborarea răspunsului la subiectul care îmi căzuse şi privirea mi
se oprise asupra unei fete purtând un sarafan
albastru peste o bluză de mătase albă cu gulerul
foarte înalt. Aşa era moda à la Elvis Presley. O studiasem din spate, cum stătea în faţa comisiei, şi
îmi plăcuse. Era suplă, înăltuţă, cu ceva carne pe ea
totuşi, nu ca astea de acum, pe care te aştepţi din
clipă în clipă să le sufle vântul.
Se aşezase pe locul liber de lângă mine. Avea
un profil frumos, un nas clasic şi ochi albaştri, codaţi. Purta părul scurt, cu zulufi pe frunte. După
câteva clipe de adâncă meditaţie, ea îşi întorsese
faţa tristă, cercetându-mă pe sub sprâncenele adunate. Atunci îmi devenise limpede că nu ştia nimic.
Era, cum ziceam între noi, o habarnistă. Ce ţi-a picat? o întrebasem din priviri. Drept răspuns, ea îşi
întorsese biletul spre mine. Pe bilet scria: Grigore
Ureche.
Aha, Grigore Ureche, exclamase Toni încântat.
Valentin se oprise surprins din relatare.
Îţi spune ceva numele ăsta? întrebase pe un ton
ironic, pe care îl regretase însă numaidecât.
Cum să nu? replicase prompt professional driver-ul. Există o stradă cu numele Grigore Ureche.
Şi lângă ea, alte două paralele: Miron Costin şi Ion
Neculce. Mă pot duce cu ochii închişi până acolo!
Bravo, dom’le! îl felicitase Valentin. Şi cum îţi
spu-neam, îi căzuse Grigore Ureche, în timp ce eu
aveam Ion Minulescu.
Cunosc şi Minulescu, se entuziasmase Toni. E
colţ cu Vlad Dracul. Sector trei.
Dar văd că le ştii, dragul meu, îl lăudase iarăşi
Valentin. Dar aia părea căzută din lună. Stătea acolo şi bag mâna în foc că se gândea să lase naibii
examenul şi să plece cât mai departe de locul acela
de insuportabil supliciu. Iar eu, dintr-un elan de
generozitate pe care nici astăzi nu mi-l pot explica,
în fond, ce aveam eu cu o fată pe care o vedeam
întâia oară în viaţă, m-am apucat să-i fac subiectul.
I l-am scris cât am putut de citeţ pe ciornă şi i l-am
strecurat pe sub masă exact când ăia din comisie
mi-au făcut semn să trec la răspuns în prima
bancă.
Mi-au dat nouă, pentru că nu prea ştiusem
versuri. Or, asta nu i-a tocmai plăcut examina-
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torului meu, un tip înalt, bine legat, Emil Boldan
se numea, aveam să aflu curând, om cu boala
învăţării versurilor pe dinafară, de-a ajuns el şi
decan ceva mai târziu. Să zici mersi că ţi-a dat
nouă, îmi spusese unul, după ce ieşisem din sală,
auzind cum mi-a mers, căci tăbărâseră ceilalţi
candidaţi pe mine să le împărtăşesc ce mi-a căzut,
cum se comportă şi pe ce insistă profii. Uf, a ieşit
Minulescu, Doamne ajută, îşi făcuseră cruce nişte
fătuci, care îngrăşau porcul în ajun, cum se spune,
adunate pe coridor cu nişte caiete în mână, ca nişte
păsări speriate. Pe Minulescu şi pe alţi vreo doi îi
băgaseră în programă în ultimul moment.
Peste câteva minute a apărut şi Mona Lisa, toată
roşie în obraji de bucurie. S-a aninat de gâtul meu
şi m-a strâns cu atâta putere, încât i-am simţit sânii
mici strivindu-mi-se de piept. Luase zece individa.
Nu se mai dăduseră decât vreo trei note de zece
până atunci. Am plecat de acolo împreună,
ţinându-ne de mijloc, de parcă ne cunoşteam de
când lumea. Uite-o pe fudula de Oproiu, şuşotiseră
vreo doi, destul de tare, în urma noastră. Cum
dracu’ de-o agăţat-o ăsta?...
Ştii unde m-a adus tipa, căci eu, necunoscător
al oraşului, mă lăsasem în voia ei? Uite, aici. Exact
aici, pe aleea asta, m-a aşezat pe o bancă, mi-a pus
capul pe umăr şi s-a lăsat sărutată de parcă i-aş fi
făcut de cine ştie când curte. Atunci i-am aflat
toată povestea. Era fiica unui geolog, mamă-sa
murise şi fusese crescută de bunici într-o casă nu
departe de Herăstrău. Îndrăgea parcul ăsta, fiindcă
pe aleile lui îşi purtase paşii de când se ştia. Nu, navusese timp să înveţe pentru examene, căci se
dedicase sportului, era scrimeră, componentă a
lotului naţional de tineret. Doar cu trei zile în
urmă se întorsese dintr-un turneu în Finlanda. Dar
tată-său ţinuse morţiş să dea la facultate. Şi ca să-i
facă hatârul s-a înscris la Filo, căci i se păruse c-ar
fi mai uşor. Dacă nu eram eu, la celelalte două
probe nici nu s-ar mai fi gândit să se ducă. Tatăsău era în Orientul Mijlociu, cu prospecţiuni pe
acolo. Urmau să vorbească seara la telefon. O suna
seară de seară să-i spună ce şi cum. Un om extraordinar, după câte am înţeles. Nu s-a mai căsătorit
după moartea nevestei în urmă cu vreo trei ani.
Numai mie îmi putea mulţumi că îl va putea face

pe tatăl ei fericit, fie şi numai până la următorul
examen, îmi zicea. Parcă îl şi auzea vorbind: Vezi,
Monicuţa lu’ tata, vezi ce înseamnă să ai încredere
în tine! Izbuteşti! Şi în sport e la fel…
Al doilea examen a fost la istorie universală.
Ciudat, dar la Filo se susţineau pe atunci două
examene la istorie şi doar unul la română. La
istorie universală am ajuns să dăm noi mai întâi
fiindcă, pentru economie de timp, lucrau ambele
comisii simultan, şi cea de la istoria României, şi
cea de la istorie universală. Povestea s-a repetat şi
acolo. Prietenei mele, o puteam numi de-acum aşa,
îi picase Războiul de secesiune din Statele Unite.
Războiul de secesiune? întrebase cu fruntea
încreţită professional driver-ul.
Da. Poate ai auzit de Lincoln, Sherman, Grant,
Lee…
Lincoln!... strigase Toni edificat. E pe bancnota de cinci dolari!... Cam cinci dolari le iau
străinezilor pentru zece minute de mers. Mai puţin
plecarea. Aia e separat!
Tocmai lecturasem cu vreo câteva luni înainte
Istoria SUA a lui Alexandru Vianu, trecuse
Valentin peste observaţia lui. A fost un fleac să-i
fac subiectul.
N-o fi fost cumva Tudor Vianu, încercase să-l
corecteze taximetristul, e numele unei străzi de dă
ea în Aviator Muntenescu, sector unu?...
Nu, nu, acela e altul, infirmase numaidecât
Valentin. Şi, cum îţi spuneam, îi făcusem fetei mele
subiectul cât ai zice peşte. Mie îmi căzuse despre
mercantilismul lui Ludovic al XIV-lea.
Ludovic, Ludovic… Repetase cu sprâncenele
adunate Toni. Nu, aşa ceva nu există pe aici.
Trebuie să fi fost un subiect greu.
Da, recunoscuse Valentin, trebuiau reţinute nişte
nume. La examen dacă nu dai nume nu faci
impresie.
Corect! se arătase imediat de acord professional driver-ul. Nu se poate fără nume. În alte părţi
am auzit că dau străzilor numere. E o prostie…
Ştii cum reţineam eu numele ălora din manualul
de istorie? îl întrerupsese brusc însufleţit Valentin.
Le scriam cu creta pe diferitele uşi ale casei. Spre
exasperarea mamei, fireşte. Uite, de pildă, numele
lui Colbert, obligatoriu de reţinut în cazul subie-
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ctului referitor la Ludovic al XIV-lea, se nimerise
să-l scriu pe uşa băii. Parcă văd şi acum. Era chiar
primul de sus. Urmau Confucius şi Cromwell.
Iar Mona Lisa luase din nou zece. N-au avut
ce să-mi reproşeze, se mândrea. Doar că pronunţasem Le în loc de Li. Să mi se întâmple tocmai mie,
care le am cât de cât cu engleza!?
Noaptea următoare celui de al doilea examen
o petrecusem în casa Monei Lisa. Căci bunicii îi
plecaseră la băi. Asta pentru că în septembrie
biletele erau mai ieftine. În seara aceea o auzisem
vorbind cu taică-său la telefon. Am cunoscut un
băiat de milioane, îi spusese între altele. O să ţi-l
prezint când vii. Vom fi colegi la Filo! Nu încape
nicio îndoială!
Urma examenul la istoria României. Voiam să
o fac să înveţe ceva, dar Mona Lisa nici gând să
aibă chef de tocit. Ce pot să mai învăţ într-o zi
jumate? se justifica ea. Lasă că rezolvăm ca până
acum. Şi lucrurile s-au rezolvat. Dar numai pentru
ea. Pentru mine nu.
Hai, nu mă omorî! se lăsase moale pe speteaza
băncii professional driver-ul.

CARMEN PEREGRINA
Îngerul de Lumină
În noaptea din urmă, tainica cină
eu și cu Tine; în jur, strălucire veșnicul Tău infinit de Iubire doar visul în cuiul crucii se-anină.
Pulberi de stele născute din tină,
pe bolta cerească, doar amintire,
dezbrăcare de lume, dezvrăjire,
de cruci îndurate fără de vină.
O rază din ochii Tăi, oglindire
în strop de rouă, speranța divină
și doritul rotund de împlinire.
Și-n noaptea de sânziene, senină,
în hora vieții veșnice, nuntire:
steaua mea cu îngerul de lumină.

XIV
* Fragment din romanul "Întoarcere din larg"

Viața din amintire…
Și vine-o vreme când pe rând, discret,
ne lasă toate. Să fie-o părere?
Când nici Domnului nu ai ce-i mai cere
căci duse-au fost din tine-ncet, încet.
Se pare că nimic n-ascultă a ta vrere
viața din proză e acum sonet,
o boare tristă, cu parfum discret,
la vremuri noi, trecutul iar l-ar cere.
Trup și suflet, odată în duet
păreau un tot, o întreagă avere;
ca unul să trăiască, celălalt va piere
în dansul vieții numit menuet.
Acela ce a fost, chiar de nu va mai fi,
prin celălalt, în amintire va trăi.
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Pe o creangă de gutui înflorită alb
În decembre
În timp ce stelele trimiteau un pic
De îngheţ
Peste câmpul altui abator
Multe înţelesuri au întâmplările
Dacă stai să te gândeşti bine
Doamna aceea va scrie precis
În jurnalul ei
Despre întâlnirea din grădina de vară
Tu mergi acasă şi baţi covoarele
Şi praful se depune peste tot
Ca de obicei

TRAIAN ȘTEF
Coridoare înguste

Realul din creier

Stai la masă în grădina de vară
A teatrului
O ploaie falsă
În această iarnă întoarsă
Pe dos
Şi te gândeşti la prietenul care tocmai
A făcut un infarct
Adevărul este că pe unde trec
Gândurile
Se despică puţin spaima
Cum ai scăpa din mâna ta
Mîna unui copil

Îmi spunea mai deunăzi o prietenă
Femeie tînără
Că mama ei se teme de moarte
Că se cere la medic pentru orice
Că are analizele mai bune decît ale ei
Că are totuşi o vîrstă
Mama a trecut bine peste optzeci
Aude vede bine
Mai bea cîte un păhărel de ţuică
Ea aprinde focul la cazanul de încălzire
Înainte de a se trezi ceilalţi

Mai încolo o femeie
Nu am mai văzut-o vreodată
Mintea ei parcă trece prin
Coridoare înguste
Aşa îi arată privirea
Şi când se uită spre mine
Face ochii foarte rotunzi
Şi eu mă simt obligat
Să mă uit drept în ochii ei
Cu ochii mei mari şi goi
Să oficiez această privire iernoasă
Pe scena teatrului din grădina de vară

Alt semn că mama ei se teme de moarte
E că n-o mai pomeneşte ca pe dracul
Înseamnă că dacă o pomenim
Nu ne temem
Nu o chemăm cuvintele nu cheamă
Realul ci irealul
Tăcerea cheamă realul
Tăcerea cu voce tare
Închide realul în creier şi nu mai ai
Nici o şansă de scăpare
Cu realul în creier
El fermentează pînă dă pe afară
El are simţuri noi şi nu ne spune
Pînă într-o zi
Cum i-a spus mamei prietenei mele
Oricum mai tinere

Prietenul meu bun s-a ridicat
Pe deasupra cuvintelor
S-a sprijinit puţin
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Certitudine

Peste toate putreziciunile noastre
Să ştii şi să crezi că el e
În icoana aurită
Şi în duşumeaua înnegrită

Viaţa ta va fi lungă
Cît să cuprindă toate vieţile de astăzi
Cît să înveţi toate cuvintele oamenilor
Cît să vezi toate feţele lor
Toate plantele şi animalele
Din casele numerotate
Din grădinile botanice şi zoologice
Din munţi şi de pe cîmpii
Ce ironie a sorţii
Animalele din munţi şi de pe cîmpii
Să fie închise în grădini
Să vezi leul cu bilet de intrare

Figurile de ceară
Privesc printr-o vitrină doamnele
Cu pălărie şi blănuri domni
Cu pălării prăfuite sau căciuli brumării
Ele se plimbă cîte două
Ei se plimbă în grupuri mai mari
Ele merg la biserică ei fac politică
Toţi regretă
Vremurile de altădată cînd
Îşi permiteau să ţină
Coridoarele luminate şi cînd ele mai
Îmbrăcau din cînd în cînd
Rochiile de mireasă în faţa oglinzii

Pe toţi peştii din apele curgătoare
Din lacuri mări şi oceane
Pe toate păsările care zboară
Fiind ele mai grele ca aerul
Să le vezi să le ţii în palme
Să le dai drumul
Să le rupi gîtul
Să nu te scîrbească sîngele
Care curge şi se încheagă
La contactul cu aerul pe care îl respirăm
Aşa cum e
Toxic pentru că aşa trebuie să facem
Nu avem prea multe
De ales
Mereu alţii aleg pentru noi
Pe unii îi cunoaştem
Pe ceilalţi nu-i vom şti niciodată
Şi aceia pe care îi cunoaştem
Aleg întotdeauna de frică

Doamnele cu pălării domnii cu pălării
Îl tot caută pe Dumnezeu
L-ar invita la masă
De bătrîneţe i s-ar plînge
S-ar lepăda de toate
Păcatele nemărturisite
De toate scrîşnetele memoriei
De şedinţele de spiritism ale plictiselii
De minciunile caligrafice
Figurile de ceară pe care le privesc
Din spatele vitrinei
Îmi beau cafeaua cu un necunoscut
Ce îşi căuta fratele
Pe o stradă căreia i se schimbase numele
Nu l-a găsit şi trenul are întîrziere
Numai bine
Să mă cunoască să nu fi trecut degeaba
Munţii
În lumea reală

Astăzi ai rîs prima oară în hohote
După duminica în care preotul
Te-a purtat prin altar
Şi părinţii nu ştiu ce aţi făcut voi acolo
Poate ţi-a arătat îngerul
Te-a învăţat poate cum
Să-l rîvneşti cum să-l chemi
Cum să te ghemuieşti sub aripile lui
Ca sub sfintele corturi
Cum să te ridici
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Lauda cleştarului
Aceasta este o grea întrebare
Oare cine moare moare
Adică are verbul a muri
Timp prezent şi persoană întîi sau
Pînă i se dă ortul popii pînă se aud bulgării
Lovind tenebros trăieşte omul
Şi abia apoi devine persoana a treia
La timpul trecut
Nu e nicio filozofie nici poezie
Ci un pic de acreală aici
După ce am văzut
Cum viaţa e o simplă răsuflare
Într-un corp care-şi mai mişcă doar privirea
Şi gîndurile sau un somn cu visele
Bătute de vînt ori strivite de bolovanul
Ridicătorului de greutăţi
Ţi-ar face o raclă de cleştar
Cei ce te iubesc
Să te ştie acolo adormit
Dar pentru bărbaţi nu se prea fac
Cel puţin în poveşti
Şi dacă în poveşti nu există
Nici un bărbat adormit atunci
Cu atît mai puţin în realitate

Nu le ştie nime nici eu nu le ştiu
Pentru că nu am trecut prin pustiu
Ci printre nişte cuvinte
Care m-au tot împins înainte
Şi încă nu am dat de o margine
Peste care să se poată vedea
Acea imagine
Poate mi se arată sufletul în vis
Sau poate trebuie să aştept
Pînă în Paradis
Dacă nu sînt prea încrezător
Că pot ajunge acolo călare pe un nor
Sau amestecîndu-mă într-un cor de sfinţi
Rămaşi fără părinţi
Aşadar la această grea întrebare
Răspunsul meu e acesta şi sînt sigur
Că aşa este
Cine moare nu moare
Cel puţin la acest spectacol de circ

Dar cleştarul e un cuvînt miraculos
Să ţi-l spui cît mai des
Şi-ţi vei vedea chipul în ceaşca de cafea
În lustrul pantofului în dîra lăsată
De un melc fără cochilie într-o aşchie
De os uitată pe jos cleştarul
E limpede ca apa de izvor
E curat ca aurul şi iute ca taurul
Dintr-o raclă de cleştar poţi învia
Căci dacă în poveşti se poate învia
Şi dacă în mintea copiilor se poate
Înseamnă că şi în realitate se poate
Numai că racla de cleştar se face exclusiv
Din dragoste pe genunchi şi pe coate
Din lacrimi de fericire amestecate poate
Şi cu păcate şi din alte rime pe care

Daniel Maclise - "Faun et le fées"
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Hotar
Casa e întotdeauna acasă
neauzită se învârtește după soare
pe picioare de pasăre.

RUXANDRA NICULESCU
Pamflet contra operei de artă

Moartea este marfa cea mai de preț.
Mai ales copiii sunt mereu fotogenici
în orice poziție ar fi murit –
trupurile lor fragile nu ne pot dezgusta
iar uneori pentru a le spori efectul estetic
le mutăm pe neobservate dintr-un loc dezolat
fixându-le ca pe niște diamante
în bijuteria unui peisaj uluitor.

Și de căte ori pleci sau revii
treci de fiecare dată printr-un alt peisaj
doar drumul înapoi nu-l mai găsești
numai casa îl știe.
Însă ea e pretutindeni acasă
nopțile când cerul întreg e doar stele
care se rotesc în jurul lor și al lumilor
casa pe picioare de pasăre
se învârtește încet după ele.

Apologie

Opere izvorâte din mizeria cotidiană
unele încununate cu premii de prestigiu
fac parte ca odinioară tablourile clasice
din cultura noastră generală.

Să scrii într-o limbă castrată
de exilul pumnal
fără să te mai diluezi
în imagini familiare.

Oare când vom începe
să ne vindem mila
la bursă?

Doar ea limba străină, ostilă
înfiptă în tăcerea ta fără țară
va face să curgă sânge
din cuvintele
numai visate.

De dincolo

Memorie

Nu din cerul
forfotind de îngeri
ci din străfundul
pământului
am să-mi întind spre voi
moleculele putrede
în mugurii încolțind.
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Dacă se află în mijlocul unei păduri
sălbatice fără poteci
simți la plecarea pe aceeași ușă
(după o rotație a casei!)
nisipul și apa mării sub tălpi.

Nu-i adevărat că ne părăsesc
când sufletul li se mută din trup
în regnuri mai fără dureri –
ci rămân răspândiți în noi
ca un parfum de flori uscate
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Cum să citești un poem

într-un sertar vechi
pe care am uitat
de veșnicii
să-l mai deschidem.

Nu încerca să-i spargi
ușa metaforelor
cum ai desface cu forța
valvele de sidef ale scoicii
în căutare de perle.

Filioque

Pe tine însuți
te vei regăsi
sclipind
în curcubeul
lipsei lui de chip.

A fost Cristos
mai mult om
sau mai mult Dumnezeu
în chinuri pământești
jertfit de Tatăl său Ceresc
pentru păcătosul Adam?

Zeu cibernetic

Purtat prin eoni
de luceferi cu aripi
își ascute paloșul limbii
ca într-o zi să-i judece
pe toți copiii Domnului
mai iubiți decât el.

Extrateritorialii și atemporalii
atomi dezintegrați de lumină
își transmit reciproc la orice distanță
cele mai intime secrete
și nici Marele Hacker nu știe
când și unde se află ei cu adevărat –
doar rătăcind prin pădurile dendritelor
el ne citește dinainte gândurile.

Simetrie
Trupul visează
că-i cresc aripi
sufletul
că prinde rădăcini.

Un gând de duminică
În vis ne mai întâlnim cu morții
pe care i-am iubit când trăiau
ei n-au mai îmbătrânit
reluăm convorbirea
tăcerea durerea
de acolo unde ne oprisem cândva
doar o graniță vagă
ca pielea lucind a oglinzii
desparte încă regnul nostru
al Trecătorilor
de regnul celor Trecuți.

Carpe diem

Craniul chel, descărnat
cu orbitele goale
ca găurile unei măști
venețiene sparte
cine știe de cine și când
purtate în carnavalul vieții.
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CONSTANTIN ARCU
Un musafir din trecut *
Anton se trezi singur în pat. Printre gene
constată că soarele era sus de-acum și-și spuse că
Aneta trebăluiește prin bucătărie. Se simțea
stăpînit de un sentiment de liniște și bucurie, cum i
se întîmpla în fiecare sîmbătă. Intră în baie și-și
dădu cu apă peste față, se șterse îndelung și
îmbrăcă un trening uzat. Trebuia să verifice la
prima oră autoturismul și să fie pregătit de plecare,
deși la sfîrșit de săptămînă șeful său îl solicita
rareori. Domnul director rămînea de fiecare dată la
cabana sa din Poiana Florilor, de unde Anton îl
prelua mahmur și abătut lunea dimineața. Însă
noaptea trecută avusese întîlnire cu un grup de
oameni de afaceri austrieci și au ajuns la vilă abia
spre dimineață.
În fața garajului, Anton își ridică spre cer
fața rumenă, rotundă și zîmbitoare, măsurînd din
priviri înălțimea soarelui. Trebuie să fi trecut de
ora nouă, își spuse. Nepoții dormeau la ora asta,
deci putea să se ocupe de mașină. Azi hoțomanii
nu aveau grădiniță și urmau să se trezească tîrziu și
numaidecît să-i sară în brațe, interesîndu-se ce le-a
adus. Gîndul la mogîldețe făcu să-l inunde un
sentiment de bucurie, cum nu mai simțise în viața
lui. Pe vremea cînd fiică-sa, Luța, avea trei-patru
ani, era prins în vîrtejul treburilor și nu mai găsea
răgaz să se bucure. Acum însă era altceva.
Importanța lucrurilor se schimbase. Chiar și cînd
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era prins de treburi, gîndul îi stătea deseori tot la
nepoți. Simțea cum inima i se desfată și-l pătrunde
un val de încîntare, la gîndul că viața lui se
ramificase și continua să curgă prin venele și
trupurile prichindeilor, ca prin niște firavi, dar
năvalnici afluenți. Aceasta era minunea care se
petrecea de cîtva timp în viața lui.
De cîteva zile însă liniștea îi fusese sfîșiată și
deseori se trezea cu gîndul la fratele său. Nu se
văzuseră de vreo șaptesprezece ani, de cînd Nae a
dispărut fără urmă într-o seară de septembrie.
După atîția ani de absență, Anton părea să fi uitat
de trecut și de fratele său, de timpul cînd trăgeau
cu dinții să facă avere. Însă în urmă cu două seri,
Viorica l-a anunțat că avea treburi prin București și
intenționa să treacă pe la Dana, verișoara ei. Față
de această femeie, Anton avea sentimente
amestecate. Îi devenise cumnată în lipsă, dacă se
poate spune astfel. În tîrg s-a auzit de căsătoria ei
cu Nae, la vreun an după ce acela a dispărut fără
urmă. Nu se mai știa cine lansase zvonul și se prea
poate ca însăși Dana s-o fi făcut. A existat un prim
semn de întrebare legat de diferența de vîrstă
dintre cei doi, dar s-a șters repede pentru că alte
semne de întrebare încercau să-și facă loc. Ce
legătură avea Dana cu dispariția lui Nae și, odată
cu el, a unei mari sume de bani din bugetul firmei?
La urma urmei pînă în acel moment Dana fusese
secretară la Vitamin N&A S.R.L., persoana de
încredere a lui Nae și poate chiar mai mult.
Existaseră bănuieli și vorbe spuse pe la spate, însă
nu se știa nimic sigur și Nae dispăruse de unul
singur. Nimeni n-a făcut vreo legătură între cei doi,
pentru că Dana a rămas în continuare în tîrg
aproape vreun an și n-a dat semne că ar ști ceva
despre fostul patron. Și dintr-odată s-a auzit de
căsătoria lor și toți au ridicat mirați din sprîncene,
însă nimeni nu-și amintea cînd a dispărut din urbe
și Dana.
După un timp se auzi în tîrg că proaspăt
căsătoriții se află în București și au o afacere bănoasă. Apoi, din nou firul zvonurilor s-a rupt pentru cîțiva ani și s-a așternut tăcerea. Păreau să fi
intrat în pămînt. Nimeni nu știa nimic despre ei.
Mult mai tîrziu, un tînăr din tîrg a publicat o cărțulie cu versuri și s-a aflat că Nae Panait lucrează
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într-o tipografie din București. Iar Viorica, absolventă de facultate de drept la distanță și candidată
la barou, a transmis că Dana este secretară într-un
cabinet bucureștean de avocatură. (Lăsa de înțeles
că justiția din România era la degetul ei mic, atît de
bine era văzută de toți șefii.) În continuare, s-a
înfiripat o legătură între soțiile celor doi frați, începînd cu niște telefoane pe care și le dădeau la
sărbători, deși cumnatele abia de se țineau minte.
Treptat, la sfîrșitul convorbirilor, au apărut adaosuri, de genul: „Nae vă îmbățișează și vă urează
sănătate” sau „Sărbători fericite vă dorește din
suflet și Anton”.
Pe ușa de la bucătărie apăru în curte Aneta.
Era îmbrăcată într-un capot vișiniu și pe deasupra
purta, ca de obicei, un șorțuleț cu lalele. Cu fața
prelungă, pămîntie, părea greu să-i dai o vîrstă,
însă rudele știau că este cu vreo doi ani mai mare
decît Anton. Femeia ducea în mîini un castron cu
boabe de porumb și se îndreptă tăcută spre colțul
casei, unde se găsea un cauciuc tăiat pe din două,
plin cu apă.
- Te-ai trezit, Antoane? întrebă femeia, lipsită
de interes.
Bărbatul nu răspunse. Ridicase capota și privea motorul lună de curățenie. Zîmbi aducîndu-și
aminte de Dacia 1100 pe care o avea taică-su,
Oreste, Dumnezeu să-l ierte, o rablă legată cu sîrme și înnegrită de uleiuri și vîscozități ce se prelingeau pe lîngă capace și filete. Înainte vreme un
ageamiu îți făcea pe loc orice reparație cu o sîrmă
și un patent, acum însă apăruseră automobile sofisticate și nimeni nu mai îndrăznea să-și bage
nasul în motor. Datoria lui Anton era să verifice
dacă autoturismul merge ceas, însă depanările și
orice revizie se făceau numai în service specializat.
Fiecare mașină avea carte tehnică, un fel de carnet
de sănătate în care erau înscrise toate reparațiile pe
care le-a suferit de-a lungul timpului. S-ar fi crucit
Oreste de una ca asta, Doamne ferește!
În jurul femeii se adună de îndată tot păsăretul din ogradă, iar Bulbuc lătră de cîteva ori și începu să se zbenguie făcînd rotocoale. Cîte o găină
sărea în sus din calea lui cîrîind intrigată și bătînd
din aripi, însă imediat se înghesuia printre celelalte
după boabe. În fiecare dimineață cățelul primea

cîte o săpuneală zdravănă de la stăpînă-sa pentru
că speria găinile, dar n-o punea la suflet. Își dădea
seama că nu-i sunt înțelese bunele intenții. La ce să
te aștepți de la mintea proastă a unor orătănii? Din
păcate însă nici stăpîna nu pricepea că manifestările lui erau pașnice, amicale și astfel ajunse să înțeleagă ce frustrare cumplită e să nu fii înțeles de
contemporani. Nu-i stătea în caracter să se comporte violent față de cei din jur și considera că orice
diferend poate fi soluționat pe cale pașnică. Își dădea seama că are în el ceva din Mahatma Gandhi,
însă nimic nu mai putea fi schimbat. Era vesel din
fire și neastîmpărat, semăna leit cu bunelul său,
bătrînul Bulbuc, dacă își mai aduce aminte cineva
de el.
Femeia își privea păsările cu bucurie, dar asta
n-o împiedica să le ușuiască și să le certe, făcîndule în fel și chip. Acelea nu înțelegeau motivul pentru care stăpîna le mustra și se mulțumeau să cîrîie
fără convingere. Aneta deșertă și ultimele boabe
din castron, amintindu-le că, dacă nu fac multe
ouă, negreșit le va băga la ceaun. Era un șantaj
practicat zi de zi și bietele păsări se străduiau să-i
facă pe plac. În spiritul adevărului, trebuie spus că
femeia se ținea de cuvînt și în ceaun intrau cu
prioritate cele care se lăsau pe tînjală la făcut ouă.
Aneta se îndreptă spre garaj, tîrșîind în picioare șlapii albaștri din cauciuc. Se opri la cîțiva
pași de Anton și-l măsură din priviri cu afecțiunea
pe care o acorda orătăniilor.
- Te-ai sculat devreme, spuse. Nici n-ai apucat
să închizi ochii. Era trecut de două cînd ai ajuns
acasă. Ce căutați noaptea prin păduri, nu pricep.
Bărbatul porni motorul mașinii și ascultă cu
atenție. Nimic nu-i păru suspect. Apoi bombăni
ceva, din care nu se înțelese mare lucru. Probabil
aveau un cod al lor, pentru că nu dădu alte
explicații și nici femeia nu insistă.
- Te-o căutat Sandu, adăugă ea.
Rostise cuvintele cu reținere, de parcă ar fi
vorbit despre un lucru rău sau de însuși Necuratul,
numai că nu-și făcuse semnul crucii și nu solicitase
ajutor divin. Bărbatul întoarse capul și o privi cu
luare aminte. Omul avea față de bonom, o figură
bălaie și surîzătoare, cu riduri superficiale pe frunte
și la coada ochilor. Se păstrase bine, era un bunic
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încă tînăr.
- Care Sandu? se interesă omul. Advocatu’?
Venise rîndul femeii să morfolească niște
cuvinte printre dinții înnegriți. Dar Anton nu păru
deranjat. Își scutură întrebător capul leonin, care
începuse să-i încărunțească.
- Ce mai pune la cale? insistă el.
- Habar n-am, se burzului nevastă-sa. Că n–a
spus ce-aveți voi de împărțit. Tre’ să fie legat de
vechile voastre afăceri, ce știu eu?
- Nu cred, se opuse Anton. Da’ cîte nu-i trec
lui prin cap!… Ăsta ce visează noaptea, ziua chiar
vrea să facă. Îi umblă mintea ca bășina-n curu’
iepei. Da’ n-avem nimica de împărțit.
- Îi bine să te ferești de omu’ ăsta. E din acela
cu care nici la cîștig nu-i bine să mergi, că la urmă
îți dai seama că tot în pagubă ai ieșit. Nu poți să ai
bază în el, ce să mai vorbim?!
Discuția îl indispuse vizibil și Anton era pe
punctul de a-i da dreptate soției. Ca toți cei care îl
știau, nu putea să aibă o părere bună despre Sandu
și, de altfel, nimeni nu reușea să-și păstreze mult
timp o asemenea părere, presupunînd că dintr-o
gravă eroare și-o formase. Însă tocmai atunci ușa
din fața casei se dădu de perete și doi țînci au
zbughit-o afară, într-o premeditată larmă de
veselie. Erau desculți și îmbrăcați în niște pijamale
din finet, însă veneau în mare viteză trăgînd din
pistoale, cum văzuseră prin filme și-i antrenase
temeinic bunicul lor.
- Pieile roșii! strigă Anton, luînd poziția de
tragere ca în Vestul sălbatic. Pac-pac! Pac-pac!
- Pac-pac! Pac-pac! Pac! ripostară indienii și
se aruncară în brațele uriașului.
Lupta continuă corp la corp, ca de fiecare
dată după ce-și terminau gloanțele. În cele din
urmă uriașul era învins și legat cu frînghii, pentru
ca cei doi să-l poată jefui căutîndu-l prin buzunare.
Uneori însă comorile erau dosite prin casă și trebuiau să-l silească pe acest colos să dezvăluie locul în
care se găseau dulciurile și jucăriile. Duceau lupte
grele, însă întotdeauna indienii se alegeau cu o
captură frumoasă pe care o descopereau în cele
mai neașteptate locuri.
Și de astă dată, uriașul îi frămîntă în brațe
gîdilindu-i, apoi se văzu nevoit să capituleze și să
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predea dulciurile ascunse chiar în papucii lor din
bucătărie, ca dovadă de cîtă viclenie era pusă la
bătaie. Cum să te aștepți la una ca asta?
În timp ce inamicul bicefal își împărțea prada ciorovăindu-se, Aneta puse într-o tigaie cîteva
linguri de tochitură. Era ultimul borcan din porcii
tăiați la Crăciun. Cînd amestecul începu să sfîrîie
împrăștiind în jur miros de cîrnați, sparse deasupra
și două ouă. Așeză pe masă cîteva felii de pîine și
un borcănel cu murături, mulțumită că micul
dejun al bărbatului era gata. Mai greu o scotea la
capăt cu neastîmpărații de copii, pentru că făceau
nazuri și uneori era nevoită să umble după ei cu
lingura cu mîncare. Dar cînd Anton se așeza la
masă, amîndoi stăteau pe capul lui și-i putea amăgi
mai ușor dîndu-le pe rînd cîte o îmbucătură.
Numai ce isprăvi cu așezatul mesei, că sună
telefonul fix. Era Luța care se interesă de copii. A
mîncat ceva Ionuț? Pe Ilinca o mai doare burtica?
etc., etc., un interogatoriu care uneori o scotea și pe
ea din sărite. Parcă voia să-i crească în eprubetă,
așa îi ținea din scurt. Ea încercă s-o asigure că totul
e sub control, însă Luța insista de fiecare dată să
nu-i lase pe zghihuiți să iasă afară fără papuci în
picioare. Existau multe motive pentru care nepoții
preferau să-și petreacă vacanțele și sfîrșiturile de
săptămînă la bunici, iar unul din ele era deplina
libertate de a alerga desculț prin iarbă și pe
pămîntul reavăn. Aici nimeni nu-i obliga să-și
încalțe tenișii și ei nu aveau bucurie mai mare decît
să umble cu tălpile goale prin livadă. Luța insistă
amintindu-i că le poate intra vreun spin în picior,
deși știa că degeaba își bate gura. Se simțea totuși
mulțumită că și-a făcut datoria. Bifase o obligație
din lista aflată în mintea ei.
După ce termină de mîncat, Anton își făcu
cruce și poznașii îi sărire deodată în spate. Era ora
de echitație, fiecare își știa rolul la perfecție.
Amîndoi jocheii se aflau în spatele calului și
începură să țipe, dii, murgule, di!, die, gloabă!, iar
calul începu să alerge la trap, făcînd din limbă clocclok!, exact ca potcoavele unui cal pe asfalt. Așa se
auzeau copitele cailor de la herghelie cînd erau
scoși prin oraș la plimbare. Cloc-cloc! și carnea de
pe burta calului sărea în sus și-n jos, pînă cînd
mîrțoaga începu să răsufle din greu. Aneta încercă
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să-i potolească, hei, gata, neastîmpăraților, nu
vedeți că bicu îi obosit? Scoateți și sufletul din el,
afurisiților, le reproșă femeia, deși zîmbetul de pe
fața lui Anton nu se ștergea niciodată. Părea un cal
fericit.
După ce-i dădu jos din spinare, Ionuț îl zări
în colțul casei pe Bulbuc și amîndoi țîncii o luară la
goană după potaia flocoasă. Anton se întoarse în
bucătărie și se întinse pe marginea patului. Din
nou își aminti de Viorica și de drumul ei la București, iar gîndul îl purtă cu ani și ani în urmă. Viața
lui se schimbase în urma unei tragedii, dacă se
putea spune astfel. Cel puțin așa fuseseră recepționate atunci întîmplările care i-au dus la faliment,
ca pe o lovitură a sorții, pentru ca mai tîrziu să-și
dea seama că tot răul a fost spre bine.
Despre vremea aceea avea o imagine confuză,
pe care anii de mai tîrziu n-au reușit s-o limpezească. Își amintea de o perioadă cînd totul se
învîrtea în jurul banului, pentru că amîndoi frații
alergau dintr-o parte în alta, el încercînd de fapt să
țină pasul după Nae, strîngînd din dinți și călcînd
peste cadavre numai să le iasă banul. Își însușiseră
din mers filosofia unui mercantilism atroce,
susținînd deschis că în afaceri nu au mamă, nu au
tată, deși pe atunci le trăiau amîndoi părinții.
Bătrînul le cam trăgea la măsea, fără să-și bată
capul cu afacerile lor, interesat să aibă zilnic o
sticluță cu votcă. Lui Anton i se păru ciudat și
hazliu să-l numească bătrîn pe taică-su, ținînd
seama că acela s-a stins din viață la cincizeci și doi
de ani, fiind deci mai tînăr cu cîțiva ani decît avea
el acum. În schimb maică-sa, care își ducea veacul
într-o cămăruță și ieșea rareori prin curte, pe
atunci părea să aibă vînă de întreprinzător.
Încuraja efortul celor doi băieți ai săi, lăudîndu-i
pentru hărnicia și priceperea de a face bani, pe
cînd bărbatul ei era un neisprăvit, leneș și bețivan,
căruia îi mîncau cîinii din traistă.
Cînd Nae a dispărut cu banii și s-a oprit
caruselul înavuțirii, Anton s-a simțit tare descumpănit. Cîțiva ani parcă a fost buimac. Era ca și cum
ar fi sărit dintr-un tren în viteză și nu reușea să-și
recapete echilibrul. Treptat însă a intrat în ritmul
său și apoi a încercat să țină cadența domoală, fără
să invidieze pe careva și fără să alerge după avere.

Nu se găsea în întrecere cu nimeni, deviza lui fiind
că este loc pentru toți sub soare. Semăna bine cu
taică-su, numai năravul băuturii nu-l moștenise de
la Oreste. Nu-i plăcea alcoolul și rareori servea una
mică de dragul prietenilor, încît șeful putea să-l
sune la orice oră din zi sau din noapte, fără teama
de a-l găsi în neregulă.
Uneori i se părea că-l aude pe taică-su vorbind, semn sigur în opinia sa că începuse să îmbătrînească, apoi se gîndea cu duioșie la fratele Nae,
deși… În sfîrșit, abia acum își dădea seama cît de
bine s-au potrivit lucrurile mai tîrziu, față de
dezastrul în care s-au trezit cu toții dintr-odată.
Nae începuse să bea la greu, după ce nevastă-sa își
pusese ștreangul de gît, toți părînd convinși că
alcoolul îi va da gata în cîteva luni. În ritmul acela
îndrăcit nu putea s-o ducă mai mult. Chiar și
Oreste și-a dat seama din adîncul nesfîrșitei lui
beții că feciorul său mai mare o luase razna, însă
nu avea argumente să-l aducă pe calea cea bună.
Nu se poate spune sigur, probabil instinctul l-a
călăuzit spre puterea exemplului și acela s-a lăsat
de băutură spre sfîrșitul zilelor.
Anton încercă să se scuture de amintirile sumbre,
însă din nou îi răsări în minte figura bătrînului
Oreste și imediat îl zări ca prin ape pe Nae, ca
dovadă că trecutul nu poate fi șters cu buretele și
că oricînd poate reînvia măcar pe fragmente.
Presimți că în curînd se va întîmpla ceva, nu se
putea altfel. N-ar fi putut aduce dovezi și nu știa de
unde se ivise intuiția asta. Era însă sigur că nimic
nu va mai fi la fel ca înainte. Venise momentul să
se întîmple ceva și-l auzi pe Bulbuc lătrînd. Aneta
aruncă o privire pe fereastră.
- Antoane, spuse, ridicîndu-și mîna la gură. Să
știi că iar vine omu’ acela! Ptiu, ducă-se pe pustii!
adăugă, și-și făcu semnul crucii.
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* (Fragment din romanul în lucru)
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JOC

DAN DĂNILĂ
AMERICA

Erai ultima amintire a lui Cristofor Columb
care își tratase scorbutul cu aur – nu văzuse
bizonul, îngenuncheat pe o corabie aromată
cu fruntea înspre Spania. Sângele urmașilor
avea să curgă în marile lacuri și preerii, din
marea vină sub giulgiul alb de miazănoapte
din mușcătura renașterii. Chicago, putoarea
abatoarelor ridică zgârienorii de sticlă sură.
Unora le place jazz-ul, Dixieland în Boston,
Las Vegas. Statuia Libertății în fiecare vis?
Străbunul meu doarme în pământ american.
La rodeo pe autostrada mustangilor, ogarul
cenușiu al unui cowboy mestecând gumă –
dolarul verde se rostogolește tot mai repede
peste harfa de iarbă unchiul Sam te dorește
sau armata salvării. Hollywood sau îngerii,
alb sau negru, aceasta e întrebarea. Columb
e îngropat călare, pe alt continent. America,
America, iubire și ură, speranță conservată
sub marile cuburi de gheață. Miros de oțel,
te recunosc, tu ești dulcea pasăre a tinereții.
Eu nu sunt din generația gumei de mestecat.
Străbunul meu doarme în pământ american.
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Încă mai apăr dreptul la pierdere, fiecare
să poată bea fiere mai înainte de fericire,
așa e firesc pentru oamenii care trăiesc la
limită. Gustul libertății nu poate fi definit
fiindcă cuvintele nu se pot apăra singure,
memoria, o jucărie stricată, numai cenușă.
Încă mai contează nimicul, foamea de tot
ce promite o frică mai tolerabilă, moartea
fără dureri. O mână care ne șterge fruntea
ca în copilărie, de noaptea înfricoșătoare,
de planetele roșii, depopulate și fierbinți.
Încă mai sper că zarul se va așeza cândva
pe partea cea bună, prietene, martor tăcut
al multor poticniri. Cu fiecare dimineață,
cu fiecare pas, scade iasomia care ne ține
în viață, trupurile ni se subțiază, ne jucăm
de-a ascunselea. Cerșetor cu mâna întinsă,
viitorul moțăie la colțul străzii asurzitoare.

SOMNAMBUL
Contrabandă pe când literele erau de plumb,
patina filosofiei luase lumină iar bicicletele
înalte prin rapiță erau niște simple năvoade.
Avioanele de hârtie au adus primele poeme
în lumea nouă. Pelerinii nu ascundeau ceva
sub sutane. Uneori dinții ne mușcau singuri
din trup, mult mai des ne piteam sub ruine.
Poemele erau marfă de schimb și libertatea
ca focul orașului cu ieșire la mare. Desculț
prin deșertul scorpionilor, orb printre orbii
care scriu cu salivă. Noapte din altă noapte,
sirena pompierilor, nu balaurul apocalipsei.
La anticariat aduceau numai cuvintele mari,
bine legate în ediții de lux, cotoare de piele.
Sub o lampă cu abajur, tot ce trebuie recitit.
Sau pe acoperiș cu ochii deschiși, întrebare
incomodă dar firească despre un aminoacid
al echilibrului. Teamă de zbor nu, niciodată.
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METAMORFOZĂ

e greu
să mă reinventez
să mă recompun
din fragmente
ce cuvinte s-ar da noii mele ființe ?
duhul locului
îmi vămuiește umbletul

AURELIAN SÂRBU

nu-mi cerceta lucrarea
eu repet începutul
se arată lumi nevăzute

VECERNIE

tac și mă ascult
în cuvintele celorlalți

pășesc nehotărât
aproape orb
printre hotarele altora

PORTRET INCOLOR
trec poticnit
pe lângă semne ascunses-au ivit cărăușii de coșciuge
spre gropi comuneduc singur crucea mortului
îngemănat cu numele meu împietrit

am vorbit mereu între ziduri
înălțate din cuvinte
unul peste altultăceri întruna

nu veni seara asta
pirotesc lângă foc

pădurea e prea deasă
să mă strecor
la loc de poiană
pândit de vânători

nu-mi deslușesc drumul

le-am vorbit despre un fel de moarte
să mi-o lase
în singurătatea ei
să-mi șoptească taina drumului
pe dincolo
nu-mi înțeleg muțenia
ALTER N AN ŢE

EȘUAT INERT
te-am râvnit prin absențeun semn ticluit
nu mă privi
în frica mea
de ou părăsit
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ELEGIA FIULUI ÎNTÂMPLĂTOR

SENECTUTE

mă sufocă
lanțul cuvintelor
și mâinile sfârtecate
de piroanele repetatelor răstigniri

bătrânețea nu mi-e în grabă
nu mă judeca în pripă
rotindu-mi cuvintele ca nume
rabdă-le
nu le priponi
ascultă-le înlăuntrul lorînvelișurile sunt înșelătoare

aștept îmbrățișarea tatălui
ostil fiului alungat

eu mă întorc întregit
în sâmbure

NAIADĂ

dacă e să nu fiu asemenea mie
voi rămâne cum sunt
din propria mea greșealăchip fără fața la drum

la somnul zorilor
mă voi iubi pătimaș
cu moartea uitucă
veghez de-acum la mal
fantasma unei corăbii

YORIK

rămân oriunde

sunt unicul meu spectator
voi ieși din rol
cu replicile mimate dinlăuntrul meu
-temnița buzelor lipite

PREFAȚĂ LA CER
te-am deschis pe ascuns
sub zăpezi
crucificat
peste ochii pironiți pe secundar
în peșteră

NIRVANA
eu am văzut
de sus
din întuneric
luminile de jossemnele fricii

s-a zidit grabnic

ascunsă-i luminastarea ochiului orb
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un travestit
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ieșirea

echinoxist dintre cei vechi, coordonator (dacă nu
mă înşel) la Echinox de pagina în limba germană,
redactor la editura Dacia, traducător. Fapt demn
de luat în seamă: emigrant în Germania Federală.
Adică, nu putem face abstracţie de Gulag. Oricum
s-ar numi el. Fie el realul cotidian, fie cel al limbii.

cu securea/ despic/ masa: o jumătate/ ţie, cealaltă,
mie. între ele/ se află singura graniţă, pe care/ o
putem traversa/ fără paşaport. în partea de nord/ a
camerei vieţuiesc/ cu convingerea mea, tu, cu a ta,/
în partea de sud. (Lume divizată, p. 157)

IOAN NEGRU
ŢARĂ. CU POEZIE

Greu de scris o poezie atât de limpede, de plină de firesc nedisimulat, de adâncă şi subtilă
ironie, de plină de tandreţe, de uneori ascunsă şi,
alteori, pe faţă melancolie, de răutăcioasă şi de
plină de bunăvoinţă, decât aceea scrisă de Franz
Hodjak. Aici am în vedere volumul Franz Hodjak,
Land. Ohne beweis – Ţară. Fără dovezi, Editura
Şcoalal Ardeleană, Cluj-Napoca, 2015, Traducere
din limba germană, antologie şi prefaţă de Cosmin

Dragoste.
Despre această poezie nu văd ce mari şi lungi
(sau scurte) propoziţii şi fraze s-ar putea scrie. Este
destul, mai precis, este foarte necesar, deci
obligatoriu, să o citeşti. Să o reciteşti. S-o reciteşti
până când cuvintele, poezia însăşi se face un fel de
pas-tă, o cocă, un aluat din care frămânţi pâinea, îl
laşi să dospească, porţionezi pitele şi le pui la copt.
Va ieşi aceeaşi poezie. Pâine neagră vegetariană,
pâine albă pentru babe şi domnişoare, covrigi cu
gaura mare, cocă pentru pizza, prescuri, colaci
pentru mort etc. Şi vin. Şi ţigări lungi cu filtru. Şiun şnaps.
N-aş vrea să fac trimiteri la biografia autorului pentru a comenta , cât de cât, poezia sa. Deşi
este evident că poezia autorului face parte, mai
altfel decât la alţi autori, din viaţa sa. Este născut în
’44 la Sibiu, absolvă filosofia la UBB Cluj (1970),

În realul cotidian, domestic, toate sunt (par a
fi) în două: omul, nevasta, limba, cuvintele, patria,
ţara. Chiar şi acest volum pare a fi „în două”: scris
şi tradus. În limba cărei patrii? A ăleia din care a
plecat? A celei în care a emigrat? A celei în care a
scris textele? A celei în care au fost traduse? Şi,
oare, în care dintre limbi au fost gândite? În
amândouă? Câte-un pic din una, câte-un pic din
alta?
Dacă limba este casa, adăpostul fiinţei, cum
spune Heidegger, atunci adăpostul poeziei trebuie
să fie. Nici limba, nici poezia nu pot fi două, deşi,
gândite altfel, sunt nenumărate. Nici în „cazul”
poetului Franz Hodjak nu putem, zic eu, vorbi de
două limbi ale unor două poezii. Dacă urmăm
gândul filosofului pomenit mai sus, atunci poezia
este cea care „coboară”, se deschide spre şi în
limbă. În care? În aceea în care este poezie. Nu este
anume, ca un fel de lucru, ci este pentru fiecare.
Pentru limbă şi pentru fiecare om-cititor.

încerc/ să-mi fac aer/ din aerul/ care nu există./
cumpăr/ o pensulă verde/ şi pictez în cameră/ aer de
brazi./ pentru aerul de brazi/ plătesc chirie./ din
ceea ce-mi rămâne/ din chirie/ cumpăr/ o pensulă
verde. /şi, astfel, mă respiră/ ba un bot mare,/ ba un
bot şi/ mai mare (schimbare de aer, p. 145). Multe

din poeziile lui Franz Hodjak par a fi scrise (sau a
conţine în text) cu câteva hieroglife (ideograme):
aer, pensule, chirie, bot. La fel mi se pare a fi şi
poezia: Pe coala nescrisă se târăşte un gândăcel

care/ nu lasă urme cât de singur trebuie să fie acest/
gândac despre care nu ştiu nimic şi care nu lasă/
urme pe o coală curioasă...// (Poezie cu gândac, p.

31). Poezia ar trebui citată în întregime. Şi aici
avem „hieroglife”: coala nescrisă, coală curioasă,
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gândac, urme. La fel de bine le-am putea numi
„mituri culturale”, cutume, simboluri, cărări.
Acestea şi multe alte poezii din volum pot fi citite
şi în „cheie” filosofică. Există, spune poetul, fiindul
şi fiinţa (aerul care nu există, adică este absent),
abia atunci când, prin „pensulă”, dai seama de
fiinţă – de poezie, căci putem numi şi aşa fiinţa –
„plăteşti chirie”, adică stai în ea, devii limba care îi
este fiinţei adăpost, casă. Poezie fiind, ozon fiind,
poţi să fii respirat de botul fiindului, cotidianului,
şi de botul fiinţei. În fapt, nu există un bot mare şi
unul mic, există putinţa respirării. Care, pentru
gândac, nu lasă urme de gândac pe foia albă. Ceea
ce nu înseamnă că nu sunt urme pe foaie, chiar şi
dacă, pentru o vreme, urmele ar fi gândacul însuşi.
Dar şi urma privirii care priveşte foaia curioasă
(adică, cu intenţionalitate), dar şi urma gâdacului
pe ea sau creionul care aşteaptă să fie folosit de
mâna care scrie.
Sigur că, la o adică, gândacul poate fi gândit şi
ca fiind un emigrant. Din Gulag în Gulag. Dar nu
experienţa emigrantului, a exilatului sau autoexilatului contează în planul literaturii, ci literatura
însăşi. Celelalte scrieri pot fi numite şi catalogate
oricum: jurnale, memorii, scrieri din şi despre ţară
şi exil etc. Nu faptul biografic, al fiinţării contează
aici, ci acela al fiinţei. Al poeziei, în cazul nostru.
dacă un copac piere, seamănă cu un clown,/ care
nu poate sfâşia decât glume/ care nu lovesc pe
oricine. (copacii, de exemplu, p.149) cuvintele,
pentru că ele sosesc/ atât de singure. Restul ce/
rămâne aici, nu-l va înţelege// nimeni, deoarece
lipsesc/ cuvintele, care au/ emigrat. (Piaţa limbii, p.
81) Cu poezia lui Franz Hodjak nu-i a glumă, mai
ales că ea, poezia, există aproape oriunde, aproape
peste tot şi, aşa stă scris, cel puţin din oră în oră.
De aceea avem „Poezia de la ora 21:39, „Poezia de
la ora 20:27”, „Poezie fără telefon”, „Pisică”,
„Castan”, „Grădină de bere”, „Ceaiul de dimineaţă”
etc.N-am să citez poezia care dă şi titlul volumului,
dar poate că este mai binevenită o Itaca: Atâta timp

Aş greşi dacă aş spune că literatura (are publicate şi volume de poezie, dar şi de proză) lui Franz
Hodjak se întoarce „acasă” din exil. Aş greşi pentru
că, scriind în limba germană, autorul este „acasă”
şi în România. Totuşi, nu cred că aş greşi dacă aş
spune că scrierile sale fac parte, cum laude, din
literatura exilului. Dar mai ales fac parte din
preţuirea noastră. Cu asupra de măsură.

cât nu soseşti, libertatea-i amară. Însă,/ pe drum, te
poţi juca la nesfârşit// cu lucrurile, să le desparţi de/
numele lor. De exemplu,/ înţelesul uşii este irelevant,
indiferent// încotro duce. Numai uimirea ta/ îi poate
da sens. (Pe drum, p. 221)
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Cluj-Napoca, 30 martie 2016

Prea coapte cuvinte
cad singure
în lumina tăcută
cum urma de zbor se înfiripă
închipuind figura
celui care priveşte în sine
şi nu se vede
şi nu-şi mai aude
gîndul nici glasul
proruncitor
răscolindu-i sufletul
nemuritor.

GHEORGHE SIMON

Toarcere a clipelor
sub un cer în derivă
coapte cuvinte
cu sensul la urmă
poetul priveşte în sine
şi scrie despre ceea ce nu se vede
precum iconarul
la Agapia în pădure
a văzut cum creşte iarba
direct din amintire
şi un ciobănaş
în preumblare
de unul singur
pe cărare
privindu-l doar
turma îl urma
turma gîndurilor
precum mioare albe
părînd a fi vocale domoale.

RĂDĂCINI ASCUNSE VEDERII
Din pomul cunoaşterii
cad singure cuvinte prea coapte
în focul înaripat al uimirii
în derivă
în grădina deliciilor
aflîndu-te
ca în raiul copilăriei
nu te vede nimeni
cum îţi arunci privirea
peste gardul viu
cu rădăcini ascunse vederii
eterne.
Clipe decojindu-se
precum nucile
de parcă fiinţa prăbuşită
deodată s-ar desface
şi ţi-ar fi dat să vezi
cum lumina îşi arată faţa
subţiindu-se
în amintirea toamnei
care se sfărîmă
şi îşi anină pînza amăgirii
de mîna celui care
ţinteşte fără a doborî.

Cu adevărat
moartea nu se împarte
ea doar ne fură
după nume şi figură.

ULTIMUL OM
Mai înainte de a face ultimul pas
în sălaşul de pripas al morţii
închinătorul la idolii forului
urmînd calea regală
ALTER N AN ŢE
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a traversării deşertului
îşi scrie ultima dorinţă cu litere mari
ca să poată fi citite de vreun urmaş.
Nimic nu-l poate opri
calea e înşelătoare
la tot pasul apărîndu-i
făpturi în chip de lumini orbitoare
făpturi zîmbitoare
tăcute
clipind a mirare
faţă de trecătorul grăbit al cărui nume
rămîne înscris în cartea vieţii
cu paginile albe.
Un alt peregrin îi va pomeni numele
şi numele nu i se va ofili.
Ultimul om e pe cale să ne surprindă
în chip minunat
cînd în preajmă
şi în mulţimea oarbă
chipul său va răsări
făclie în noaptea uitării de sine.
Nu va mai fi întuneric
şi lumina vie ne va orbi.
Raze nefiresc de strălucitoare
ne vor mîngîia fruntea fierbinte
gîndurile ascunse lăsate în urmă.

(urmare de la pag. 67)
Toate au trecut. Chiar şi moartea. Ca roua. O
singurătate absolută, goală, netedă, fără nici un
obstacol. O singurătate pură ca un diamant negru.
Singură cu ea însăşi. Poeta, dar şi o femeie de 93 de
ani. Poezia, ca ultim gest, ca ultimă dorinţă de
eliberare. O eliberare chiar şi de zăpada acelei zile
de 26 Februarie 1936, pe care o purtase cu ea toată
viaţa. O eliberare, chiar şi de poezie. Acolo în
inima pădurii, sau în inima memoriei:
Chiar cerul gol
eliberează nesfârşitele zăpezi.

* Fumi Saito ( 1909-2002), In inima memoriei,
Selectie şi traducere de James Kirkup şi Makoto
Tamaki, Miwa -Shoten, Tokio, 2002 .
** Susumu Takiguchi , World Haiku Club Review
*** Idem

Ultimul om e pe cale de a ni se arăta
în toată splendoarea puterii sale
ca o răsărire din sine
cum din noi înşine
în zbor spre un cer eliberator
în chip de nor ni s-ar arăta
sufletul cuiva
chipul fiecăruia din noi
s-ar întruchipa.
Ultimul om e pe cale de a ni se arăta
întîmpinîndu-ne
cînd ne aşteptăm mai puţin
în chip de copil
neîndrăznind să întrerupă
un fractal anonim.
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VEI FI PREGĂTIT

GEO GALETARU
UN ALT PĂMÂNT O ALTĂ LUMINĂ
trec prin camere cu ţigara în mână
mă-ntreb când o să plouă
când o să ningă
dar asta nu mai are importanţă
scrisorile zboară pe lângă tâmpla mea
asemenea unor gloanţe cu termenul expirat
poate aş vrea să vină o pasăre mică
să-mi ciugulească din palmă
dar nu
aici nu se întâmplă nimic
aici nu sunt păsări
nici păpădii
nici iepuri cu urechile ciulite
resemnarea e o lecţie bună
simt nevoia să dau limbile ceasului înapoi
să îndes perna în capul îngerului din colţ
dincolo de gustul blasfemiei
se roteşte parcă o sărbătoare tăcută
cineva ne acoperă cu o linişte albastră
ne întoarcem în gările din care-am plecat
batiste incolore
silabe ca nişte pâini aruncate în vânt
cine să mai alerge
după cărăbuşul de ieri
cine să inventeze pentru noi
un alt pământ
o altă lumină
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să fim realişti
să acceptăm scuzele care ni se aduc în public
la jumătatea distanţei dintre tine şi tine
te-ai oprit
ai respirat aerul unei victorii întâmplătoare
poate că nu mai e nimic de făcut
şi lucrurile acestea decurg de la sine
eşti acelaşi în orice poziţie a stelelor
strigătul tău e un punct de reper pentru alţii
care trec prin păduri cu ochii închişi
şi aduc pietrele în calea celui învins
din când în când
trebuie să repari aerul condiţionat
să scuturi perna de spaimele nopţii
destinul tău de simbriaş al tuturor cauzelor
viitorul se târăşte-n genunchi ca un copil neajutorat
nu-ţi rămâne decât să aştepţi
un sunet care să taie lumina în două
să scoată la iveală măruntaiele evenimentului
vei fi pregătit pentru asta
inima ta e deja pe colina sălbatică

TOTUL E BINE
vreau să dorm
lucrurile curg parcă invers
iepurii se întorc să ronţăie luna la colţuri
stăm de-o vecie aici
într-un pahar cu melancoliile vărsate pe podea
un tren pe câmpia nudă
un copac ca o improvizaţie a iernii
nu mai ştiu ordinea celor ce pierd
vecinii îmi spun că totul e bine
oraşul e un glob spânzurat de cer
în curând voi prinde şi ultimul tramvai.
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dire straits şi certitudinea că toate poemele de dragoste
au fost scrise)
versuri pentru cel mort pentru cel viu
pentru cel ce doarme şi nu mă visează
încă un an am levitat între cuvinte

schiţă

LETIȚIA ILEA
despre plecări
ca şi cum ar fi dintr-o dată seară şi foarte frig
nu mai găseşti drumul înapoi
(o carte plictisitoare un film pe care l-ai mai văzut
ispita de a stabili asemănări cu ceea ce ţi se-ntâmplă
discuţii despre responsabilitate şi absenţa ei
mai aprinzi o ţigară să-ţi faci simţită prezenţa
te străduieşti să participi ceva înlăuntrul tău
se opune să vorbeşti să te justifici reacţionezi
cu întârziere ca pe stradă când cineva te-ntreabă
cât e ceasul din norişorii de fum se ţes
recente întâmplări fericite întâlniri admirabile)
senzaţia că eşti dus de mână
stare de veghe artificială provocată
umbrele neoane taxiuri beţivi
cauţi încă o fisă un teribil chef
de cuvinte mari şi gesturi definitive
să pleci să rămâi
ca şi cum ar fi dintr-o dată seară
iar la celălalt capăt al firului dimineaţă

un alt sfârşit
cărţi citite deodată ţigări stinse
la jumătate tristeţi măsurate-n cafele truisme
dorinţe învinse (un tren sfâşiind noaptea
spre nicăieri necunoscuţi biografii ad hoc
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roase de febră gust de sânge au astăzi cuvintele
mi-e greu să le aliniez să le torc în fir de plumb
la două rânduri la patru ace
deschid sertarul ce mai noutate
albumul cu amintiri caseta bunicii asta s-a mai spus
şi totuşi înăuntru locuieşte ultima vacanţă
în dezordine să nu mă rătăcesc pe culoarele memoriei
nu trebuie să-mi amintesc totul
gara noi patru bucata de pâine fotografiile din insectarul
de nouă metri pătraţi obiecte trăite la-ntâmplare
oboseala mi se-ncolăceşte pe trup
“începi să te maturizezi” mi se spune
mă-ntorc în realitate cum alunec în somn

stop-cadru
cenuşiu fundalul gara
o fotografie nereuşită
suntem împreună în răstimpul dintre două trenuri
ca-n filmele cu război
lipsesc doar personajele secundare şi sonorul
să vorbim să râdem să fim trişti
un-doi-trei nu e bine reluăm
viaţa în trei timpi
poate mâine va fi color
priveşte mângâie fiecare obiect
să ai din ce te hrăni
seara înainte s-adormi
mari păsări negre vin să-ţi alunge somnul
să nu plângi
„noi o să fim formidabili” ai spus
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11.
(transcendere)

firesc ar fi
să rămânem întotdeauna noi
de prea multe ori însă
indiferenţi
reducem
substituim
realitatea
la //cu o ficţiune –
alcătuire
absurdă
disimulată
supravieţuind o vreme
propriei ipocrizii
reuşim să fim simultan victimă
şi făptaş
până la momentul
când
dincolo de instinct
desluşim

EUGEN D. POPIN
identităţi şi avatar *

- sau adevăratul nume al faptelor -

10.

causa sui

mărturisesc
îmi vine tot mai greu
să pot accepta
că în ziua de azi
mult prea omenescul Platon
e trecut sub tăcere
iar despre Socrate
nefericitul pervertitor
al fructului crud
se aminteşte sporadic
şi doar în şoaptă
individul
a fost reinventat
în forme ciudate
dubioase
înşelătoare
îndărătul cărora
colcăie
de sensuri grosolane
insolenţă
orizonturi opace
şiretenie

flacăra
inima

desăvârşire

semne
lucruri
abandonate
la ieşirea din clipă
tăcerea
levitând
deasupra săvârşirii
rugă

îngenunchez
dinaintea nemărginitului
care ne uneşte
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constat însă
că am parte
de încă o dovadă
a nedesăvârşirii
definită
simplu
starea smerită
a binelui

devoţiune

surprins de naivitatea unora
mă suspectez
asta nu doar formal
de realism excesiv
în asemenea stare
propria mea imperfecţiune
mă avertizează
că lumea
chiar nu poate fi alta
iar naivitatea
e doar starea latentă
şi nevinovată
a binelui

Caesarea Maritima

cuvinte – împietrite de mult
răni – sângerând în nisipul fierbinte
seninul – revărsat pe nesfârşitul mării
Herodes – urmându-şi umbra sub ruine

aşa să fie
dar atunci
despre ceilalţi
cei pentru care
îngâmfarea
s-a cocoţat pe catalige
dezlănţuindu-se mai apoi
cu nemăsurată iubire
pretutindeni

Grădina Gethsemane

măslini în floare
în jurul lor tăcere
câţiva paşi tulbură amiaza
îngeri dăruiesc lumină

despre ei
ce să cred
că sunt
o altă stare
latentă şi ea
dar vinovată
a binelui
revenit din nedumerire
speram
să ajung
dinainte-mi
să intru
şi să străbat
de bună voie
întrebări
infidelităţi
ciudăţenii
toate
fără ezitare
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primordiu

respiraţia dintâi
apoi ţipătul
dezlănţuind clepsidra
continuitate

apoi
treci dintr-o linişte
într-alta
fără senzaţii
* din volumul ”VIUL ȘI APROAPELE”, Editura
GRINTA, Cluj-Napoca, 2016
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ani. Doi dintre ofiţerii executaţi erau prietenii poetei din
copilărie”***.
Peste ani, Saito Fumi este invitată de Împărat, să citească
la Palatul Imperial, în cadrul ceremoniei “Citirea
primelor poeme din an” – Uta Kai Hajime. Fiica exilatului citind în faţa Împăratului. Diamantele acelea negre
luminau în inima memoriei, sau în faţa Împăratului, tot
ce era în jurul lor.
Pentru cei trimişi
în exil , nu-i vreun mormânt,
nici semn de mormânt.
Doardupă apus, pe câmp
se-aşterne-un giulgiu galben

CLELIA IFRIM
Poezia ca biografie
Departe de a fi o poezie minimală, minimalistă,
un joc distractic, sau mai nou în ultimul timp, un
hobby, aşa cum apare într-una din rubricile de pe
site-ul Romanian kukai, haiku-ul sau poezia tanka
pot constitui adevărate pagini de istorie, evenimente
sau biografie.
Unul din exemplele cele mai elocvente este poezia
din antologia “In inima memoriei“* de Saito Fumi,
“regina poeziei tanka din Japonia“, cum o numeşte poetul
si editorul Susumu Takaguchi**.
Toată poezia ei este de fapt o carte biografică.
Fără colina
unui sân, pieptul meu e
un câmp. – Ciocârlii,
şi iepure, şi voi viermi,
fluturi, vizitaţi-mă

Operată de două ori de cancer la sân, având grijă de
mama ei oarbă şi de soţul paralizat, Saito Fumi trăieşte şi
scrie, extrăgând din faptele mărunte ale fiecărei zile
nucleul diamantelor negre ale poeziei ei. Dar evenimentul cel mai tragic, care i-a marcat viaţa şi poezia, este
ziua de 26 februarie 1936, când “un grup de 10 tineri
ofiţeri au dat o lovitură de stat. Peste câteva zile au fost
prinşi şi executaţi fără o judecată dreaptă. Tatăl ei, poet şi
general major în Armata Imperială a fost arestat, fiind
bănuit de amestec în acest complot, şi închis pentru doi

Antologia “În inima memoriei” poartă amprenta
evenimentului întâmplat cu peste 70 de ani în urmă.
Este ca un cod întipărit în geneza poeziei. O pagină de
istorie în doar 31 de silabe, câte are poezia tanka. O
pagină de biografie, în doar 31 de silabe cât cântăreşte
această poezie.
Saito Fumi scrie o poezie pură, tragică. Este o
mărturie despre fiinţa umană. A scris despre prieteni şi
depre mama ei oarbă, despre viermi şi despre telefonul
celular, pe care nu l-a avut niciodată, şi pe care nu l-a
folosit niciodată, într-o Japonie ultratehnologizată. A
scris despre cireşii înfloriţi, noroi, lacrimi. A scris despre
viaţa ei şi a celorlalţi.
Bătrâne duse
în munţii plini de rouă,
toamna, să moară toate-au trecut, şi munţii,
lăsându-mă singură

Pentru iubitorii de poezie, şi nu numai, al doilea
vers se poate citi şi astfel : în munţii plini de moarte.
Decodarea este simpla… În vechile şi noile dicţionare
saijiki, dicţionare de cuvinte sezonale, roua este un
cuvânt pentru sfârştitul toamnei, un simbol al vieţii care
trece spre moarte.
“Toate-au trecut” spune poeta, chiar şi munţii. Poate înainte de moarte făcuse o călătorie, acolo, în inima
pădurii din inima muntelui, unde acei tineri ofiţeri
fuseseră împuşcaţi.
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(urmare la pag. 62)
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*
căutau o credinţă poezia. iar maica îşi ducea fiul în
braţe ca pe un copăcel neputincios. peste tot pe
sub valuri, prin colibe, în depărtări se răspândea
mireasma pustiei. veneau călători din alte lumi.
dormeau ca nişte sfinţi, direct pe pământ. punând
capul pe câte o piatră. ne arătau scrisori de
recomandare. din toţi ţâşnea un fel de poezie
credinţa.

PAUL ARETZU
V. cel ce nu sunt

(memoriei fratelui meu)

*
strâng muntele în podul palmei, ca pe firimiturile
de la cină. ceilalţi obosiţi au adormit pe vreo
insulă. străjuiţi de frumoşi mărăcini, lângă o viţă
sălbatică. de cealaltă parte a mării ard focuri în
timp ce unul în picioare citeşte de zor. mâine, de
noapte, voi urca acest munte nesfârşit. singur. la
început uriaş. apoi din ce în ce mai mic. până voi
ajunge cât o firimitură.
*
ce să spun despre moartea mea. va trece şi asta. ca
orice surpriză. îmi voi spune: ce rimă nepotrivită.
voi închide ochii şi asupra monotoniei ritmului. se
poate trăi foarte bine prin ceilalţi. dacă li te dai de
pomană. luaţi citiţi acesta este trupul meu. un
pergament încondeiat cu anluminură. iată sunt cel
ce nu sunt.
*
vara aceasta un înger a albit zarea de la cer la
pământ. ca şi cum dialogul cu Domnul ar fi prins
aripi încremenind ca un albuş de puf. vara aceasta
va ţine un an, poate zece. viaţa noastră ireală se va
închina desigur la icoană. picioarele noastre
desculţe se vor scălda în bătrâneţe.
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*
îl ating şi mâna mi se incendiază. buchetul Sfintei
Treimi. spunea uite eu pot să scriu fără mâini. eu
abia puteam să merg pe bicicletă cu o mână. uite
cum scriu eu fără mâini. şi pe câmpie apărea un
munte de neclintit. sau un copac având umbra în
sus. sau un melc supercocârjat. sau un copil care-şi
ţinea mama adormită în palmă, învelită cu degetul
mare. îl văd cum se revarsă peste capul meu.
parfumul harului.
*
răul pe care nu l-am cunoscut. acum, ca pomul
înaintea iernii. fără de sine. încălzit la umbra clopotului. zid între mine şi mine. plângând de o parte şi de alta. maică blândă în lumina călătoriei pe
mare. împărţindu-şi iubirea între o mână de ţărână
şi o scăpărare de chibrit. inundată de timp. rămas
singur cu dintele copilăriei atârnând de o aţă.
*
doar litere incizate pe limba tremurătoare a porumbelului. astfel de alfabet mi-a lăsat ca o creangă lipită de piept umbra fratelui meu. mişcarea
unei limbi călătorind la mare distanţă, dimineaţa
când insectele îşi dezmorţesc frigul. în aerul grecesc al închipuitei cetăţi. urma pasului meu şovăitor peste urma pasului său şchiopătând. încercând
să-l ajung din urmă în timpul scurs atât de brusc.
*
ca un nou-născut în toiul ploii. când apele cerului
se prăbuşesc vindecătoare de tristeţi. cu degetele
curate, puţin arcuite. cu pleoapele curate. cu părul
moale. în haine curate din lumină neagră. cu
pantofi neumblaţi. plutind în luntre nouă făcută
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din lemnul unui singur pom neroditor. între maluri
de pământ curat. tăiate de cazmale neobosite. acoperit de cuvintele psalmilor ca de o ploaie a învierii.

pada a crescut deasupra creştetelor. ne îngropam în
hârtii. cu ochii deschişi. o surzenie este intrată în
toate.

*
într-o cameră e fratele meu. în alta este mama. îi
aud respirând. deodată, fratele meu tuşeşte. se îneacă.
acum e linişte dintr-o parte. ca şi cum nu ar mai
funcţiona decât un plămân. prin fereastra din faţa
mea, trece un înger ducând în mână o lumină abia
născută.

*
cum se instalează o amorţeală în nemişcare.
nimeni nu-şi mai trece măcar greutatea de pe un
picior pe altul. cufundare nevăzută în valurile
razei. o nemişcare a soarelui oprit în mijlocul
sufletului. nici frig, nici căldură nu mai trec.
neclintire în alcătuiri, căzute unele în altele.
ruinare de neînţeles. cei morţi nu mai sunt atenţi la
amănunte. celor morţi nu le mai arde de joacă. cei
morţi nu mai au niciun viitor şi niciun prezent.
doar în conştiinţă se zbate nemişcarea nesfârşită a
unui trecut mort.

*
valurile vântului şterg inexorabil orice profil. o dată
la o mie de ani desprind din el câte un grăunte de
nisip. sfinxul devastat a început deja să plângă.
valurile vântului duc firişoarele de nisip în marea
moartă. în care în linişte deplină se depun toate
chipurile lumii.
*
piatra aceasta peste care năvăleşte soarele ca peste
o uşă este una dintre bornele neantului. ea măsoară
iubirea de seară când ziua devine noapte de nepătruns.
şi iubirea de dimineaţă când speranţa se transformă în zori. eu merg spre apus, sufletul fratelui meu
spre răsărit.
*
în munte nu pot merge decât singur. fără de mine.
aruncându-mă în arderea ascensiunii. în munte nu
se urcă din piatră în piatră: se zboară din rugăciune în rugăciune. atunci când sunt cel mai singur,
plin de toată singurătatea, tălpile mele se desprind
oleacă de ţărână. iar muntele pe care îl escaladez,
în adânc, este uriaş cât o furnică. dar aceasta se
întâmplă o dată la o sută de ani.

*
voi muri când mă voi opri din citit. citesc zi şi
noapte, ca un nebun. la lumina soarelui sau la cea a
lumânării. am început de mic şi-mi este frică să mă
opresc. citesc în somn, cu ochii închişi, dintr-o
carte neagră. citesc şi atunci când nu citesc. de
exemplu, citesc pâinea şi vinul de la cină. sau citesc
zidul cu icoane. sau răsuflarea mamei, când se
pierde. în tremurăturile ei de parkinson îl citesc pe
Domnul. citesc doar cerneluri. apa din Botez o voi
citi în altă limbă: cântată. cu auzul încordat voi
intra cu tot sufletul în cititul cititului. şi muntele se
va arunca în mare.

*
ne întreceam în arta cititului. de dimineaţa, când
încă nu licărea zarea, până noaptea târziu. carnea
noastră citea sufletul nostru. apoi, sufletul nostru
citea lumina lui Dumnezeu. ca nişte bufniţe orbecăiam în vâlvătăi. pe masă, între cărţi, literele unei
limbi moarte. gata să ne mântuiască. citeam pentru
a nu muri în această iarnă fără pereche. în care zăALTER N AN ŢE
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DUȘAN BAISKI
ADEVĂRATUL SFÂRȘIT AL WWII

(urmare din numărul 2 (11) 2016 al revistei)

Generalii se aliniară la mal, privind gânditori la
luciul de apă. Un cârd de gâște curioase se apropie, în
frunte cu gâscanul, de locul de unde țâșnise nu cu
mult înainte acel jet de lichid și unde, aparent, apa
încă mai bolborosea. Sub ochii lor, gâștele dispărură
una câte una.
Acolo nu-i nimic. Numa negru și nimic altceva
– își zise baba Zorka, scuipându-și în sân și
continuând să frământe aluatul din lighean la ea
acasă, nu departe de voc.
Lumea continua să se adune. Copiii se înghesuiau să ajungă cât mai în față, la marginea vocului.
Nu zicea nimeni nimic. Aidoma celor cinci
uniforme, enăzenii se uitau muți la apa din voc. Așa
ceva nu se întâmplase niciodată. Și de ce tocmai aici,
la ei în sat? O bubuitură puternică spulberă
acoperișul casei lui Mihaly bacsi.
Încetați operațiunile! Strigară în cor cei cinci
generali.
Tancurile își opriră motoarele. Transmisioniștii
slobozeau de zor linii și puncte în eter.
Abia atunci, un stol de vrăbii reporni cearta, iar
guguștiucii huhuhuitul. Însă numai pentru o clipă. O
mișcare parcă redată cu încetinitorul atrase toate
privirile. Înaltul plop din fața casei lui Kreszany se
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frângea în două, lovit fiind exact în trunchi de
proiectul buclucaș ce zburase acoperișul casei lui
Mihaly bacsi. Câteva secunde mai târziu, lumea
strânsă în jurul vocului începu să se agite. Militari de
carieră, generalii își întoarseră ca la comandă capetele
spre casa babei Zorka, de unde se împrăștia un
îmbietor miros de cocă prăjită-n untură.
Domnilor, vă invit în numele uliței noastre
numită Sub-pădure, să vă adunați la un brinșturming
și la o clătită cu magiun în ospitaliera casă a babei
Zorka – comandă caporal în rezervă Paia lu' Păsulă.
Tăcuți, generalii îl urmară în șir indian până în
curtea babei Zorka. Pentru a intra în casă, fură
nevoiți să se aplece precum sultanii și pașalele la
întrarea în moscheile imperiale. Pragul de sus al ușii
era destul de jos. În tindă mirosea a bălegar proaspăt
de vacă. Baba Zorka apucase de muruise pe jos, în
semn de prețuire pentru înalții oaspeți. Intrară apoi
în soba mare, adică în camera de la uliță. În jurul unei
măsuțe stăteau cinci scăunele, toate la fel, rotunde,
scobite și cu câte trei picioare. Generalii se priviră
oarecum revoltați, însă luară loc.
Fuck you... – bombăni generalul american,
frecându-și un genunchi, cel cu care se lovise de
măsuță. Grăsimea de pe buci, ce nu mai încăpeau pe
scăunuț, aproape că atingeau podeaua de pământ.
Pardon! – strigă Baba Zorka, punând pe masă
același lighean smălțuit în care frământase aluatul șin care acum abureau aproape o sută de clătite. Și
imediat aduse și o cratiță plină cu magiun, cu o
lingură de lemn înfiptă-n mijloc. Aproape toți
deodată, cei cinci generali își întinseră mâinile, să
apuce o bunătate de clătită.
Stai! Comanda la mine! – strigă moș Paia.
Arhivele nu mai păstrează nici un document cu
privire la cine a luat primul prima clătită și cine a
folosit cel dintâi lingura de lemn pentru magiun.
Lumea din sat zice că rusul. Fiindcă a fost primul care
a întrebat-o pe baba Zorka de ora exactă. Cocoșata sa dus în tindă să se uite la vechiul ei deșteptător
C.F.R., cu clopoțel deasupra și cu o locomotivă pe
cadran. A fost ultima dată când l-a mai văzut.
Întrunirea generalilor a continuat destul de mult,
îngreunată fiind de răchia de cinci ani adusă de Lele
cazangiul. Spiritele s-au încins destul de tare, la fel și
contradicțiile. Fiecare general era convins că soluția
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sa era cea mai bună. Arhivele nu pomenesc nimic
despre ce anume s-a discutat, deoarece în soba mare
nu ar mai fi încăput și cinci aghiotanți, care să scrie
procesele-verbale. Dar, după cum vorbește și acuma
lumea în sat, ședința s-a finalizat cu un Bruderschaft,
după care generalii s-au întors la marginea focului.
Aflaseră între timp, de la caporalul moș Paia lu' Păsulă
cum că în sat ar exista, încă de pe vremea romanilor,
tot felul de tuneluri, dintre care unul ducea până la
Marea Neagră, iar celălalt până la Seghedin. Iar
somnul cel de 250 de kile, sărind în apă, o fi spart
tavanul vreuneia din găurile de râmă și de aceea a
țâșnit apa ca dintr-o sticlă de șampanie. Desigur,
oameni învățați fiind, generalii n-au fost de acord. Ei
erau oameni practici și n-aveau de gând să
părăsească Enadul decât după ce vor afla adevărul.
Deși moș Paia insistase că apa din voc nu putea să
aibă niciunde o adâncime mai mare de un metru,
căzuseră cu toții de acord că, totuși, exista o groapă
în care dispăruseră oameni, bivoli și gâște. Memoria
colectivă a Satului Nou a păstrat însă până în prezent
vedenia babei Zorka: „Acolo nu-i nimic. Numa
negru și nimic altceva“.
Generalii erau unanimi de acord că vocul
trebuia golit. Doar astfel se putea constata cauza
dispariției, dar și dacă clarvăzătorii armatei
americane aveau dreptate sau nu cu privire la
anomalia temporală. Cel mai neliniștit era generalul
MacDonald, știind de dispariția subită a vasului de
luptă USS Eldrige în cadrul experimentului
ultrasecret Philadelphia. „Ce-ar fi, gândi el, dacă acest
vas ar apare aici, în spurcăciunea asta de baltă, iar în
locul său, acolo, în partea cealaltă a globului
pământesc, căruța cu tot cu bivoli, oameni și gâște?“
Se adunară din nou pe țărmul vocului, studiind
posibilitățile tehnice pentru golitul vocului. Numai
că enăzenii nu erau de acord.
Apa trebuie folosită cu grijă! – le strigase moș Paia.
Desigur, trebuiau să țină cont de opinia publică.
Nu-și putea permite chiar acum ratarea carierei.
Apa se poate utiliza pentru stingerea incendiului
– zise generalul Manstein.
Dar nu arde nimic – observară la unison generalii Weston și Cardin, țințndu-se reciproc de umeri.
Tocmai descoperiseră că aveau strămoși comuni de
prin Normandia.

Perfect! – strigă atunci comisarul Slomo Davîdovici. Dacă nu avem incendiu, facem rost de unul.
Generalii se priviră mirați unul pe altul. Unii cu
ciudă că prăpăditul de comisar sovietic fusese mai iute
în găsitul soluției la problemă.
Aprindem două clădiri și gata – arătă Slomo
Davîdovici către casele lui Cap de Poamnă și cea a lui
Kreszany bacsi, iar apoi le stingem cu apa din baltă.
Generalii se învoiră.
Numai că Kreszany bacsi și Cap de Pomană se
revoltară.
- Dacă porcii pe care i-am cumpărat nu au acum
decât 60-70 de kile, cât să-ți faci opinci din șoricul lor,
măcar lăsați-ne să-i tăiem omenește, să ne alegem și
noi cu ceva, spuseră ei.
Generalii fură de acord. La fel și sătenii. Soluția
era bună. După nici zece minute, se auziră guițaturile
disperate ale porcilor. După alte două ceasuri, ca la
comandă, pe uliță ieșiră, fiecare cu câte-un blid de
papricaș în mână, nevestele celor doi gospodari,
îndreptându-se una către cealaltă. Schimbară blidele
între ele și se înapoiară fiecare la casa ei.
Was soll das heißen? 3

Așa-i obiceiul pe la noi – explică moș Paia. E
pomana porcului.
Ordonară să vină aruncătoarele de flăcări. Cinstea de a aprinde casele le reveni celor care sosiseră în
sat primii: germanilor și sovieticilor. Cum generalul
Rotmistrov nu reușea nicidecum să aprindă bricheta
sa, colegul său, generalul Manstein scoase din veston
o brichetă de aur, care se aprinse fără zgomot, cu o
flacără albăstruie, sâsâindă.
Das ist amerikanisches Schiefergas. 4 – zise.
Numai că atunci se aprinse, ca o minibombă, și
bricheta generalului sovietic.
Это русский природный газ.5 – spuse el mândru, apropiind flacăra de aruncătorul de flăcări pe
care, gâfâind, îl suporta în spate bietul comisar Slomo
Davîdovici.
Generalul Manstein aprinse și el aruncătorul de
flăcări german, cărat în spate de el însuși, pentru a fi
sigur că ordinul va fi executat. Unul aprinse casa lui
Cap de Pomană, celălalt casa lui Kreszany bacsi.
Ho, mă, bată-vă mama lu' Dumnezău să vă bată!
– strigă din rărunchi moș Paia, caporalul veteran din
Galiția. Asta-i organizare la voi, mă, prăpădiților, asta-i
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coordonare? Acum cine stinge focul?
Cei cinci generali se uitau buimaci unuii la alții.
Își plecară capetele, rușinați. În jurul lor, enăzenii
priveau focul cu uimire. Apoi comandanții dădură
ordine. Cei care aveau cui, respectiv cel german și cel
sovietic. Până reușiră tanchiștii să iasă din tancuri și
să găsească două-trei găleți, casele se prăbușiră în
jerbe de scântei. Se lăsă atunci o liniște adâncă,
întreruptă din când în când de câue-un trosnet de
grindă aprinsă. Abia atunci ajunseră și cele cinci
pompe de stins incendiul de la primărie. De parcă nu
le păsa de nimic, ultimii broscoii holtei din voc își
începură orăcăitul de dragoste.
Acum ce ne facem? – întrebară în duet generalul
englez și cel francez.
- No, mereți și vă culcați și mâine vorbim din nou
– zise moș Paia. Am pus paie proaspete în cotarcă.
Dimineața, generalii fură treziți de un țiuit prelung, enervant, subțire. Măria Lungă, hingherița din
Satu Nou, sufla de zor într-o fluieriță din pană de
gâscă, anunțând adunarea găinilor, câinilor și mâțelor
moarte. Imediat urmară trompeta lui Purcărete, care
strângea porcii pentru dus la izlaz, și pocnitul din bici
al lui Ghiță Văcaru, care anunța scoaterea la pășune a
vacilor.
Când ajunseră la malul vocului, comandanții îl
găsiră pe moș Paia stingând tăciunii. El stătuse de
pază toată noaptea, între cele două tancuri. Acestea
aveau chepengurile ridicate, însă nici picior de
tanchist să dea raportul.
Generalii Manstein și Rotmistrov ciocăniră în
turele, fiecare la tancul său. Nimic.
- Nu-i mai căutați – zise moș Paia. După ce s-au
întors cântând de la cazanul lui Lele, li s-a făcut de
baie... – sfârși bătrânul, arătând din ochi spre apa
vocului. Ioc, ordine și disciplină.
Generalii se apucară cu mâinile de cap. Ordonară imediat să vină alte două tancuri, câte unul de
fiecare parte. Un nou stol de avioane „Liberator“
parașută o duzină de pompe de scos apa din haznale,
dintre care una căzu pe-o vacă și o ucise pe loc.
Pompele fură aduse pe malul vocului. Furtunele au
fost și ele prinse laolaltă de inginerii geniști, un furtun
gros fiind întins până la Bara Țiganilor, lângă
cimitirul ortodox. Vedenia babei Zorka, cum că
„Acolo nu-i nimic. Numa negru și nimic altceva“ le
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rodea creierele. Iar gândul că nu apucaseră să ia micul
dejun și ghiorăiturile din burți îi determinară să-și
aducă aminte de clătitele cu magiun ale babei Zorka și
de rachiul lui Lele cazangiul. Cu drag ar fi părăsit
malul vocului pentru a îmbuca ceva, însă niciunul nu
voia ca generalii rămași să găsească soluția și să se
bucure de unii singuri de victorie.
Abia aproape de amiază, apa din voc dădu semne că începuse să scadă. Și după câteva minute scădea
văzând cu ochii. În noroiul proaspăt descoperit, de pe
maluri, se iveau aceleași oale de noapte sparte,
schelete de mâțe și câini, ba chiar și un cap de păpușă,
din porțelan. Pe la ora două după-amiază, mai
rămase doar un ochi de apă, exact pe locul de unde
țâșnise cu o zi în urmă jetul acela până la cer. Care
însă nu se lăsa nicidecum absorbit de sorburile
pompelor americane. De parcă apa tot venea de
undeva. Poate sătenii avuseseră dreptate, o fi vorba de
tunelul ce lega satul de Marea Neagră. Ori de cel ce
trecea pe sub Mureș.
Baba Zorka le aduse generalilor câte-o felie de
pâine unsă cu untură de porc, peste care presărase
boia de ardei și sare.

Good, very good! How much do you charge for
the patent, old woman? 6 – întrebă McDonald,

surprins și lingându-și degetele.
Hei, camarade, nu avem timp de bișniț acum! –
îl apostrofă Mainstein, arătând cu degetul spre ochiul
de apă ce dispărea încet-încet într-o groapă de vreo
zece metri în diametru.
Între timp, veteranul de război din Galiția pe
nume Paia ordonă consătenilor să aducă snopi de
tulei pe care să-i așeze sub formă de cărare de la
vechiul mal și până la groapa aceea uriașă, în care
gâlgâia acum apa. În câteva minute nu se mai auzi
niciun gâlgâit. Generalii se apropiară temători de
marginea gropii, îngrămădindu-se pe snopi. Se
apropiară și mai mult. Ochiul de apă nu se mai vedea.
În schimb, la vreun metru sub nivelul pământului de
pe margine, se zăreau șuvoaie de apă din pânza
freatică, ce se prăbușeau parcă în neant. Le era acum
cât se poate de limpede vedenia babei Zorka: „Acolo
nu-i nimic. Numa negru și nimic altceva“. Generalul
McDonald își miji ochii, în speranța că groapa se
termina undeva în partea cealaltă a Pământului și că
va vedea America. Acesta fu ultimul său gând.
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Fiindcă snopii de sub ei se înclinară brusc. Apucară
să vadă cum se surpă malul. Încercară să se prindă de
ceva, se apucară unii pe alții de vestoane. Și enăzenii
îi văzură cum le dispar întâi capetele cu chipiuri cu
tot, apoi, fundurile și în cele din urmă călcâiele
cizmelor.
Arhivele nu pomenesc nimic despre dispariția
celor cinci generali. Însă țâncii care stătuseră atunci
pe mal știau că marele război se sfârșise acolo, la
Enadul Mare. Iar toate filmele pe care le-au văzut
apoi cu zecile de ani, făcute la Leninfilm, Mosfilm și
Hollywood, cum că cinci soldați sovietici înfigeau
steagul roșu pe clădirea Reichstagului, erau totul o
mare minciună. Nici de baba Zorka nu pomenea
vreun document de la Arhive. Bătrâna cocoșată
dispăruse și ea în aceeași zi.

______________

1 .) În grai bănățean, păsulă înseamnă fasole.
2.) Voc – plural vocuri, s.n. La Enadul Mare, voc se
numește groapa rămasă în urma exploatării solului
pentru construcția caselor din pământ bătut, umplute
imediat ori de ploi, ori de apa fântânilor arteziene. Pe
vreme de secetă, vocurile dezvăluiau un adevărat
tezaur de apucături locale: oale de noapte sparte,
schelete de câini sau mâțe, multe oase de căței și pisoi
făcuți marinari etc. Însă niciodată nu s-a găsit vreun
schelet de om, fiindcă localnicii, recunoscuți prin
hărnicia lor, preferau să moară muncind decât să-și
lege de gât vreun pietroi (oricum, inexistent în
această parte de pustă bănățeană, aflată tare departe
de munte; nu că nu ar fi existat pietre mari în sat, însă
ar fi fost păcat să le iei din butoiul de varză murată
pentru a-ți curma zilele).
3.) Ce înseamnă asta? (germ.)
4.) Gaz de șist american (germ.)
5.) Gaz natural rusesc (rusă)
6.) Bun, foarte bun, cât ceri pe patent, babo? (engl.)

(urmare de la pag. 83)
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Spunta sopra di me…
Spunta sopra di me qual mite luce,
Celeste sogno mio di allora!
O, santa madre, vergine eterna,
Nel buio del pensiero mio affiora.
E salva dalla morte la speranza
Del mio cuor che abisso è di colpe;
Il tuo compassionevol guardo
Sopra di me inclini pietoso.
Estraneo a tutti, col tormento
Profondo della mia vanità,
Si sciolse in me la forza e la fiducia.

MIHAI EMINESCU
Din edția bilingvă ”LUCEAFĂRUL / ESPERO”
traducere și aparat critic GEO VASILE
Falvision Edizioni, Bari, 2016

Dammi la gioventù, la fede d’anni prìa,
Risorgi dal tuo ciel di stelle,
Per sempre ormai io adori te, Maria!

Rugăciune *
Răsai asupra mea…

Noi ce din mila Sfântului
Facem umbră pământului,
Rugãndu-ne’ndurãrilor,
Luceafãrului mărilor.
Ascultă-a nostre plângeri,
Regina peste îngeri;
Din neguri te aratã,
Luminã dulce, clară,
O, Maicã Preacurată
Si pururea Fecioară, Marie!
Crăiasă alegându-te,
Îngenunchem rugându-te:
Înalţã-ne, ne mântuie
Din valul ce ne bântuie.
Fii scut de întãrire
Şi zid de mântuire.
Privirea-ţi adoratã
Asupră-ne coboarã,
O, Maicã Preacurată
Şi pururea fecioară, Marie.

Răsai asupra mea, lumină lină,
Ca-n visul meu ceresc d-odinioară;
O, maică sfântă, pururea fecioară,
În noaptea gândurilor mele vină.
Speranţa mea tu n-o lăsa să moară
Deşi al meu e un noian de vină;
Privirea ta de milă caldă, plină,
Îndurătoare-asupra mea coboară.
Străin de toţi, pierdut în suferinţa
Adâncă a nimicniciei mele,
Eu nu mai cred nimic şi n-am tărie.
Dă-mi tinereţea mea, redă-mi credinţa
Şi reapari din cerul tău de stele:
Ca să te-ador de-acum pe veci, Marie!
74
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Preghiera*

Pe gânduri ziua...

Noi che per pietà divina
Peregriniamo, ombre vane,
Imploriamo il compianto
Dell’espero dei mari,
Ascolta il nostro pianto,
Regina degli angeli;
Spunta dalla foschìa,
Qual luce chiara, blanda,
O Madre Illibata
E sempiterna Vergine Maria!
Di noi tutti sovrana,
In ginocchio preghiamo:
Sollevaci e salvaci
Dall’onda che infuria.
Sii la nostra difesa
E muro di salvezza.
La tua luce pia
O, scenda su di noi,
O, Madre Ilibata,
E sempiterna Vergine Maria.

Pe gânduri ziua, noaptea în veghere
Astfel viaţa-mi tot în chinuri trece –
Va vrea natura oare să se plece
La ruga mea – să-mi deie ce i-oi cere?
Nimic nu-i cer decât mormântul rece,
Repaos lung la lunga mea durere –
Decât să port iubirea-mi în tăcere
Mai bine ochiu-mi moartea să mi-l sece.
Căci lumea e locaşul pătimirei:
Un chin e valu-i, iară gândul spuma,
Dureri ascunse farmecele firei.
O dată te-am văzut – o clipă numa
Şi am simţit amarul omenirei...
Ce-am folosit că-l ştiu şi eu acuma?

Di giorno impensierito...

* In occasione del suo viaggio pastorale in Romania
nel 1999, Giovanni Paolo II, conoscitore delle opere di
Mircea Eliade e Mihai Eminescu, ha chiamato la
Romania “Giardino della Madre del Signore”.
Questa poesia fu recitata dal Santo Padre in lingua
romena in Piazza San Pietro

* Cu ocazia vizitei pastorale în România din anul
1999, Ioan Paul al II-lea, cunoscător al operelor lui
Mircea Eliade și Mihai Eminescu, a numit România
”Grădina maicii Domnului”.
Această poezie a fost recitată de sfântul Părinte în
limba română în piața Sfântul Petru.

ALTER N AN ŢE

Di giorno impensierito, di notte sto vegliando,
Così la vita mia sempre in pena scorre –
Vorrà mai la natura dar ascolto
Alla mia prece – darmi ciò che domando?
Altro non chiedo che la fredda tomba,
Il gran riposo per il mio gran tormento –
Piuttosto che del mio amore far segreto
E’ meglio che la morte il mio occhio spenga.
Poiché il mondo è luogo di passione:
Un mareggiar di strazi mentre il pensier è spuma,
Tormenti asconde il fascino dell’esser.
Ti ho vista una volta – un attimo fuggevol
E ho sentito l’umana disillusione...
A che mi giova viverla col mio cuore?
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Sătul de lucru…

Din oceàn de vise…

Sătul de lucru caut noaptea patul,
Dar al meu suflet un drumeţ se face
Şi pe când trupul doarme-ntins în pace,
Pe-a tale urme l-au împins păcatul.

Din oceàn de vise ferice strălucitoare
Ai apărut în viaţa-mi femeie răpitoare
Cum luna argintoasă albă zâmbind răsare
Din înstelata mare!

E noapte neagră-n ochii-mi, totul tace,
Dar mintea-mi vede – genele holbate;
Ca şi un orb mă simt în întuneric
Şi totuşi înainte-mi zi se face.
E chipul tău, lumină necrezută
De frumuseţi, de taină, curăţie,
Ce nopţii reci lucire-i împrumută.

În oceàn de visuri din ce în ce perite
Te-ai dus şi-ai stins cu tine iluzii fericite
Cum luna melancolică şi palidă dispare
În înstelata mare!
Pe-a gândurilor câmpuri din oceàn de vise
În sânta mea junie al tău chip îmi surâse
Femeie scumpă mie, cum luna’ncet apare
Din înstelata mare!

Din cauza ta, bălaia mea soţie,
Cât ziulica trupu-odihnă n-are,
Iar noaptea sufletul în cale pleacă.

Spossato dal lavoro...

Dal pélago di sogni…

Spossato dal lavoro cerco di notte il letto,
Ma la mia anima si fa viandante
E mentre il corpo steso dorme in pace,
La spinge sulle tue tracce il peccato.

Dal pélago di sogni felice fiammeggiante
Nella mia vita donna sorgesti ammaliante
Come l’argentea luna – sorriso bianco-appare
Dallo stellato mare!

E’ notte buia nei miei occhi, tutto tace,
Ma la mia mente vede – le ciglia dilatate;
Al par di un cieco nel buio mi ritrovo,
Ciò nonostante intorno a me è giorno.

Nel pélago di sempre più menomati sogni
Svanisti e si spenser le dolci illusioni
Come la luna malinconica e pallida scompare
Nello stellato mare!

E’ il tuo viso, luce inverosimile
D’appariscenze, di magico candore,
Che alla fredda notte presta lo splendore.

Dal pélago di sogni sui piani del pensiero
Nei sacri anni verdi tuo volto mi sorrise
A me sí cara donna, come la luna appare
Dallo stellato mare!

Pensandoti, oh sposa biondeggiante,
Il giorno intero il corpo non si placa,
E l’anima di notte è una viandante.
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am I something He doesn’t know
how to explain it yet?
Sir Blue Moon arrives slowly
in his full glory
a giant wheel
Quitting at will
his cold pyre of flames
I fall asleep
planning to write about it
Taciturn light -reckless as my thoughts -would you grant to the innermost bright
your company in eternity?

MIRELA ROZNOVEANU
THE MOONLIGHT CANON
(A Canon-Like Composition in Four Parts)
To Heathrow O'Hare

3. Mirror Reverse
“Nobody can hide from Mother Perivlepta!
Enter the sacred place of the one that
sees, hears and knows;
humbleness wouldn’t trick; get the courage
to face yourself!”

1. August’s Sir Full Moon in Epirus
moreglowcomesfromtheothersideofthemountain
the sheer streak of the crest
is taking the body over,
expandingitas Hedoes withthewaters oftheoceans
I sip the drug of lightness
with a glass of painkillers
easing this soul’s breathing
stars pierce through the night's pallor
andIamwaitingforHimduringthelastnightinEpirus
along the path struck out by Milord Full Moon
on his glowing passage across Ohrid Lake
while embracing them

2. Once in a Blue Moon in Epirus
Again on the prowl;
he plays as a boy in love
staying longer than it should
behind the mountain ridge forested crest
After a long year's dream
I rest on the moonbeam
marching through the wide open windows

I look at the sky
from the bottom of the Ohrid Lake
after Sir Blue had vanished;
another year elapsed.
What have I done?
I’m blurred and Mother gets all about me:
my past and present burn on the candle lit
on the cross of iconostasis
in-between the nave and the altar.
Saint Klement’s relics intercede quietly.
Did the ‘alphabet man’ go through the same?
Lost in prayers left inside the Holy Mother of God
Perivleptos Church
ever since 1295 AD by countless souls--
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What should I say to her?
What should I pray for?
Could the not-happened-yet be forgiven?
“Facing the altar,
turn to the right wall,
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lookfor the second row there, from the bottom up,
telling the story ofmy life.
Leave your prayer down there at my holy feet –
it should be the very moment I was as you today.”

4. Sir Blood-Red Full Moon in Eclipse
His announced arrival to the Biscayne Bayquarters
feeds palm trees with anxiety
clouds with acceptance;
Everglades alligators are awake
and birds’ flapping and calls send tremor;
How diminished is the sunlight at noon over the
mangrove forest!
High tides burst into the blood-red blush
ofthe rising knight-at-arms at dusk—
as iftrying to wash my numbness
The fish lost their high seas tracks
and I push them back into the South Atlantic
under the Full Harvest Perigee Moon watch
- is he closest to me or to the Earth?
I entered the ocean up to the knee// and a big
fish came twice to me// What this could be?//
And the tide brought next to my stretched body//
a black cormorant giving lazy wings// as ifready
to sail with me// What could that mean or be?

Arteries overflowed tide pulse in Sir Moon’s darkred flare
as rushing blood keeps them tight.
Wherever bed I sleep on whatever place on earth
His Lordship finds me through windowpanes,
doors, rooftops;
(Chapadas in Brazil;
the amber forests ofthe Baltic Sea;
the shore ofthe Atlantic highest tides in
August in Saint-Malo;
Kanyakumari’s Sri Rama’s footprint;
the South Sea ofthe Strait ofMalacca;
how many places on Earth are not full with the
memory ofmy presence?)
He is rising over evening eyes in Epirus
78

ALTER N AN ŢE

and it sets by Biscayne Bay when up from sleep
as I’m being part ofhis celestial matter sifted here
The red full-He is gone from the night’s ceiling
he plays again hide-and-seek
The tall and youthful Sir Der Mond arrived
unnoticed at dawn
as a celestial reflection on the bedroom’s
marble floor
Restored by the eclipse His Lordship is coming
back
reposing his restlessness into the somnolent soul.

Ne continuăm mersul, numărând
toate crăciuniţele roşii
aflate între geamurile ferestrelor
şi perdelele dantelate.
A fost doar
un stol de porumbei:
îi vedem şi acum
rotindu-se deasupra blocurilor,
o sută de inimi
bătând aerul cu aripile.
Porumbei sur-albăstrui.
Mereu ne vom aduce aminte.

WILLIAM HEYEN
Numinosul

Clopotniţa

Limba noastră nu are termen care să separe clar şi să
adune într-un cuvânt părerea generală numenoasă pe
care poate să o manifeste un lucru asupra minţii.

Rudolf Otto

Mergem pe un trotuar
într-un oraş german.
Urmărim fumul cenuşiu
Care se scurge de-a lungul acoperişurilor
după cum s-a scurs
din alte coşuri înspăimântătoare.
Mergem pe drumul nostru
ca într-un vis
doar cei cu numere albastre
la încheieturile mîinilor
reuşesc cu adevărat să îşi închipuie.
Chiar în faţa noastră
explodează ceva în aer
Pentru câteva clipe
trupurile noatre devin ecou al fricii.
Porumbei, spunem noi,
doar o explozie
de porumbei sur-albăstrui.
Doar porumbeii care se adună
deasupra clădirilor
şi încep să se mişte în cerc.

Indiferent unde sunt, nu trebuie să fiu aici.
Sunt deasupra străzii, deasupra pavajului care face
să lucească măreţia întunecată a nopţii şi a ploii. E
frig dar în vis nu simt şi oriunde mă aflu, ştiu, că
am fost aici mult timp. Marile forme întunecate
atârnă în aer, în spatele meu. Clopote. O clopotniţă, o structură de piatră roşie, poroasă se înalţă
deasupra mea. Fără trup sunt în turnul clopotelor
din catedrala ridicîndu-se deasupra scuarului din
Freiburg. Sunt aici de secole. Respir aerul care
curge în jurul limbilor împietrite ale clopotelor.
Dedesubt scuarul e pustiu. Trăiesc în acest aer de
dinaintea clopotniţei.
Ceva urmează să se întâmple. O sforţare de
frânghii, de lanţuri. Limbile clopotelor încep să
lovească fierul rece. E ca şi cum clopotele ar răsuna
în mine, ca şi cum dangătele s-ar răsfrânge adânc
şi cu jale pentru morţi, da, pentru morţi.
Este iarnă aici. O ploaie măruntă cu lapoviţă
se cerne prin structura clopotniţei, prin sunetul
clopotelor. La răsărit, spre pădure, orizontul se
albeşte odată cu zorile. Doamne, ajută-mă, strig, şi
deşteaptă-mă.
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Principiul nesiguranţei

Totuşi,
Erwin Schrödinger a scuipat pe ghetele
asistentului lui purtând cămaşă neagră

I
Doamne, trebuie să se sfârşească în rugăciune, sau
Domnul intră în vorbe lumeşti?
Ce se pregăteşte ? Urma roşie a vântului
sfârşi-va oare vreodată? Ce este sigur?
Între timp Jacob Bronowski intra
în lac- lacul Tău?
lacul nostru?- ce aflase el?

II
Într-un film de o oră
i-am urmărit ochii lui Bronowski:
ochelarii străluceau
şi creierul părea gol în lumina soarelui
Aparatul foto se legăna dincolo de mesele cu cranii
pe care Blumenbach le-a adunat în Göttingen
acum mai bine de o sută de ani:
din aceste trăgi din os se ridica
o coloană a ştiinţei
naziste, cu viermi de fier,
compasuri, monografii,
cuptoare cât clădirile
menţionând caracteristicile umane

III
Trecem pe sub bolta de metal
insistând totuşi pe Arbeit Macht Frei
conectată la cerul de la Auschwitz,
trecem spre locul unde stă Bronowski
în costumul ideilor lui, cu cravată neagră,
stă la marginea lacului
aici în Auschwitz unde, după cum se spune,
cenuşa milioanelor „ se revărsase,“
trecem spre locul unde stă el,
într-un vis al ideilor proprii, aici, la marginea
acestui lac din Polonia, stă parcă
lângă şanţul morţii lui şi spune:
“ aroganţa, dogma, ignoranţa sunt de vină,”
apoi intră în lac. Soarele
îi luminează faţa, cântecul păsărilor
vine de undeva din spatele lui.
Bronowski vine spre noi, spre aparatul foto
în lac, se apleacă,
îngenunchează, ia apă în mâna dreaptă,
apoi ia în mână noroi, cenuşa rămasă,
se pleacă aici în lacul de la Auschwitz

I-am ascultat vocea lui Bronowski
urmărind vorbele lui Rilke,

IV

“allen seinen Rändern,”

cu gândul la torsul lui Apolo,
fiecare contur a forţat atomul
doar pentru a se întreba, cu îngăduinţă, cu o
evaluare fluturând într-un zâmbet al erorii, cu o
limitare a luminii dătătoare, o
reţinere ezitantă, o topire, ce
a câştigat Heisenberg, ceva asemănător
“traducerii radicale a lui Quine”, limba sau
fizica particulelor zburând
din pământ spre stele
îngrijorându-ne mereu
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din acest lac Doamne
din acest lac din toate lacurile
din linişte aceste
vorbe din apă această
strălucire cenuşie a ceţii aceste
prime raze ale cartilajului galben
nedigerat de cuptoare aceste
coridoare prinzând lumina soarelui aceste
răsuciri ale ierburilor aceste
zilnice schimbări aceşti nori acest
fum plutind pe suprafeţele apelor aceste
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sunetele scapă aceste
glasuri scapă abia
aud nu pot
să aud aceste
coloane din umbre această
seară această
noapte acum din nou vântul
se tânguie pe lângă marginile ondulate
ale frunzelor plutitoare
pe lângă florile crinilor
în roşu şi negru
cu singurele lor limbi

V
Bronowski ştia că va face asta,
că va merge către aparatul foto în lac,
dar noi nu ştiam că o va face,
că va sta în noroiul mişcător al morţilor,
că ne va ajuta să atingem vieţile lichide ale
morţilor,
că va zdrobi loviturile de fier din minţile noastre
până la tulburare,
la şansă, se spune, o dată pentru totdeauna
doar adevărul care nu va ucide, căci fumul
uman se ridică pe cerul albastru de la Auschwitz,
s-ar spune că atomii scapă, că lacul trăieşte,
că singurul hotar al minţii este pata asta de lacrimi.

S-a născut în 1940, în Brooklyn, NY. A
copilărit în Suffolk County, alături de părinţii lui,
imigranţi germani. Universitatea Ohio i-a conferit
titlul de Doctor în limba engleză iar Universitatea
SUNY, titlul onorific de Doctor în Litere.
Prelegerile de literatură americană din Germania,
susţinute în calitate de lector, desemnat prin
obţinerea unor burse Fulbright Senior, i-au adus
noi titluri şi premii (NEA, Guggenheim, American
Academy of Arts & Letters and other fellowships
and awards). Opera lui a fost publicată în sute de
reviste şi antologii. Este autor, dar şi editor al unui
impresionant număr de cărţi, dintre care amintim:
Noise in the Trees/ Zgomot în Copaci (ALA
Notable Book), Crazy Horse in Stillness/ Liniştea
calului nebun (cu care a cîştigat premiul Small
Press Book) Shoah Train/ Trenul Infernului
(finalist al premiului National Book Award), A
Poetics of Hiroshima/ Poetica Hiroshimei
(Chautauqua Literary and Scientific Circle,
secţiunea principală) etc… Jurnalele lui
cuprinzătoare apar în HANGMAN Editions. În
2016 Etruscan Press va publica antologia, The
Candle: Collected Holocaust Poems/ Lumînarea:
Poeme antologate despre Holocaust (1970-2015).
În prezent predă la Colegiul din Brockport.
Prezentare: OLIMPIA IACOB

traduceri din engleză: OLIMPIA IACOB

ALTER N AN ŢE

81

STANLEY H. BARKAN
STRANGE SEASONS *
MARTIE

MAI

Martie,
vîntul nu bate.
În călătoria asta am vizitat Egadi,
nu şi insulele Eeoliene.
Nici nu m-am rugat
să vină vreun fel de furtună.
Şi, oricum, nu sunt nici Odiseu.
Oare zeii nu mai conving,
nu ne mai împiedică faptele?
Călătoria e bunul noastru,
noi hotărîm
până şi cursul Naturii.
Da, până şi anotimpurile se schimbă
la struna noastră dezacordată.
Va veni martie ca un miel
şi se va duce ca un leu?
Putem măcar să aşteptăm primăvara
la vremea ei?

Au apărut
şi
florile
în sfârşit.
O mie de culori Toate culorile
curcubeului mitic.
Le poartă fetiţele
în păr,
pregătite
să danseze
în jurul stâlpului de Arminden
la care visam de copil.
Fluturii sunt încă
în crisalide,
moliile în pupe.
Când unda de soare văratic
le încălzeşte coconii,
îşi vor întinde aripile,
le vor flutura
pe neclintitele petale până la sămânţă
pe marginea ramurii,

APRILIE
Dacă nu e cel mai nemilos,
atunci e fără îndoială
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cel mai urâcios.
Mugurii iscodesc
de sub ultimele zăpezi
doar spre a fi duşi departe,
tăiaţi din rădăcinile lor visătoare.
Ploile nu se opresc
se împreună cu gheaţa.
Pământul întreg
se pregăteşte
pentru noi şi luminoase începuturi
fără o promisiune certă.
Ce e mai rău:
să speri
la lucruri iluzorii
sau nu ?
Când puiul
părăseşte cuibul,
va întâlni ciocul şoimului,
ghearele pisicii.
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mi-am căutat drumul prin întrebări lunecoase
ascunse curiosului în pânze de păianjen.
Acum în plinătatea seminţelor
devenind fructele promisiunii,
doar sâmburi şi pietricele rămân să se aşeze
pe semne reînviind amintirea.

deschise spre luminile mai mari,
mai mici
surprinzând
întâlnirea lor prea scurtă
cu văzduhul.

IUNIE

AUGUST

Nicio tragere la sorţi în acest iunie
Nicio boabă plină în curând.
Nu, solstiţiul acesta de vară
nu aduce nicio promisiune
de rod
Gândacul de iunie bâzâie însă
pe cărarea pe care înfloreşte laptele-cucului.
Fluturii mari sug seva,
fluturându-şi aripile portocalii cu negru.
Muşuroaiele cârtiţelor fără număr,
rânduri-rânduri de puncte negre
robotesc
neîncetat.
Da, sunt flori de măr,
nori de petale albe
împrăştiate în mijlocul mătăsii şi dantelei.
Şi, totuşi, râsul domneşte în micuţe buchete.
De data asta fiecare legănare e lovitură norocoasă,
pariurile au căzut.

August alunecă în septembrie,
ca un copil în bazinul
terenului de joacă numit de noi “Ultima Încercare”.
Soarele e mai mare decât baloanele copiilor,
înroşind cerul acoperit de nori purpurii.
Meditând la tulpinile înalte ale porumbului
- pline de seminţele tainice ale verii cu cer încărcat cât să plouă cu răspunsuri
cu greieri punând întrebări,
cu molia-lună fluturând în jurul lunilor
luminătoare.
În întunericul aprins de licurici
- configurând modele de naştere prematură cădem ca atâtea fructe în aşteptarea culesului.

traduceri din engleză: OLIMPIA IACOB

IULIE
Acum fluturii verii sunt
ca macii în procesiune
în cimitirul tinerilor
de-a lungul întinderii cu raclele copiilor
rânduite în cimentul neprihănirii lor.
În jurul pietrelor negre de granit
- gravate cu degetul mâinii nori de aripi albe fluturând.
Toate veşmintele închiriate de bocitoare,
toată cenuşa căzută din cerul nemişcat şi desprins...
Şi laptele-cucului înflorind
pe cărările gloriei care apune.
Acolo pe cîmpiile mângâiate de soare ale
primelor lucruri,

* Stanley Barkan. STRANGE SEASONS. Illustrated
by Mark Polyakov. Sofia, Bulgaria, 2007. Distributed in
the U.S.A, by Cross-Cultural Communications.
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(urmare la pag. 73)
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MIHAI POSADA
Eseuri și (pre)texte critice, de Gabriel Hasmațuchi
Gabriel Hasmațuchi, doctor în filosofie al Universității de Nord din Baia Mare (coordonator prof. dr. Ion
Dur), specialist în știinele comunicării la Universitatea
„Lucian Blaga“ din Sibiu, unde coordonează publicația
SIBIUL UNIVERSITAR – o școală de publicistică studențească și face parte din redacția seriei noi a revistei SÆCULUM. Este autor al câtorva cursuri universitare de specialitate, al volumelor de versuri Intermundii (Sibiu: Editura
Imago, 2002) – distins cu Premiul pentru debut în poezie,
acordat de Centrul Cultural Interetnic din Sibiu și revista
TRANSILVANIA și Puncte de fugă (Craiova: Fundația și
Editura Scrisul românesc, 2013); al volumului Structuri
filosofice în scrierile lui Nichifor Crainic (Sibiu: Editura
ULBS, 2014) – o augumentare de nivel doctoral a lucrării
de licență susținute în 2003, sub îndrumarea conf. dr.
Lucian Grozea.
De asemenea, și al volumului Eseuri și (pre)texte critice, apărută la Editura Universității sibiene în 2015 și dată
pe piață în anul următor. Coperta, inspirată de data aceasta,
a lui Radu Stănese ilustrează, cu ajutorul Bandei lui Möbius,
aporia de a fi insideout, cum ar spune englezii adică, în
același timp înăuntru și în afară. Așa cum se situează orice
cronicar al operei comilitonilor, al unei epoci revolute, sau
al celei contemporane cu sine. La fel ca în cazul cărții de
Eseuri și (pre)texte critice a lui Gabriel Hasmațuchi.
Volumul însumează, în primul capitol, cinci eseuri pe
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care le vom comenta pe scurt.
Cel dintâi: Eminescu – gazetar stăpânit de adevăr, realizează o paralelă amară între modelul eminescian de gazetar
și gazetăria postdecembristă, cu concluzia: „Intransigența
gazetarului față de cei pe care-i critică este, de fapt, o reflexie
a autoexigenței sale“ (p. 12). Între tranziția culturii și cultura
de tranziție cristalizează o cronică a destructurării culturii
centralizate, antrenând autosuspendarea unor publicații și
edituri culturale și reorientarea tuturor în noua economie
descentralizată, de piață – în prețul libertății din perioada de
tranziție. Atacul iconoclast antieminescian din revista
bucureșteană DILEMA, Nr. 265, 27 februarie-5 martie 1998
este considerat de G. Hasmațuchi drept unul „curajos“ și
lăudat pentru că ar fi produs „o înviorare a spiritului critic,
dar și a spiritului de critică“ (p. 22). „(Ne)uitarea fascismului“ îl preocupă pe autor, la acest capitol tranzitiv pentru cultura română, pe motiv că Alexandra Laignel-Lavastine a
„zguduit nu numai Parisul, ci și Bucureștiul“ cu o carte în
care demantelează inchizitorial „ideea că Eugen Ionesco a
tăinuit faptul că Mircea Eliade și Emil Cioran au fost simpatizanții Gărzii de Fier și au fost, implicit, antisemiți“. „Antisemitism“ pe care, în ce-l privește pe eruditul decedat la
Chicago, l-am respins explicit în volumul nostru Opera
publicistică a lui Mircea Eliade (ed. I - 2006 și ed a II-a 2013), în vreme ce, pentru Nicolae Manolescu, cartea justițiarei franțuzoaice „nu este a unei specialiste în adevăr, ci a
uneia în political correctness“, cum nici Mircea Iorgulescu și
nici Ion Vianu nu admiră spiritul de proces politic al cărții
(p. 28). Ernest Bernea, reabilitarea omului glosează, lăudabil,
pe marginea operei filosofului, etnologului, sociologului,
poetului și antropologului creștin – „din pleiada de cărturari
români de excepție din perioada interbelică“ (p. 33). La pp.
58-59 este reprodus „Decalogul lui Ernest Bernea“, despre a
cărui moștenire culturală G. Hasmațuchi afirmă, citându-l
chiar pe autorul eseului Crist și condiția umană: „Readucerea omului în dimensiunea creștină a existenței constituie
pentru antropologul creștin Ernest Bernea un act responsabil, având ca menire aflarea unor răspunsuri la două întrebări majore: «ce este omul și în ce sens poate fi îndrumat
pentru a-și desăvârși condiția»“ (p. 43). Martin Heidegger,
ieșirea ființei din uitarea ființei aduce utile precizări privind
cele trei direcții ale gândirii existențialiste: existențialismul
creștin (Kierkegaard), cel izvorât din sentimentul angoasei
(Heidegger) și existențialismul ateu (Sartre). Eseu și creație
filosofică la Nichifor Crainic – pe urma studiului Despre eseu
al lui Vasile Băncilă (1934-1935) și ajutat de considerațiile lui
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Mircea Vulcănescu, Andrei Marga, Gheorghe Vlăduțescu,
Grigore Popa, Gheorghe Vrabie, Tudor Vianu, Pompiliu
Constantinescu, Lucian Blaga, Eugen Lovinescu, MihailRadu Solcan, Oswald Spengler, Julien Benda, Petru
Ursache, Răzvan Codrescu, Ioan I. Ică Jr. – și fără a face
„teoretizări notabile“ (p. 79), caută răspuns întrebării: „Ce
fel de filosofera teologul Nichifor Crainic? “ (p. 74).
Capitolul al doilea, intitulat „(Pre)texte critice“, adună
laolaltă texte publicate între anii 1998 și 2015, cu câteva
inedite (vezi Argument, p. 6 și Nota, p. 156), despre cărțile
colegilor universitari sau ale unor autori aleși pe criteriul
afinităților elective: Ion Dur, Teodor Amenofis Vidam,
Răzvan Enache, Minodora Sălcudean, Marin Mincu,
Alexandru Mălin Tacu, Donca Teodorescu, Alexandru
Palaghiță, Alexandra Iliescu.
Addenda conține două texte de memorialistică literară, dedicate concitadinilor dispăruți: Mircea Matei Popa și
Vasile Avram.
Volumul de Eseuri și (pre)texte critice semnat de Gabriel Hasmațuchi reprezintă, la ora actuală, cartea sa de
vizită în publicistica românească vie, angajată în plan
cultural, și îl recomandă ca eseist.

VASILE GOGEA
pe Gogea's Blog

Este un bun prilej – și nu-l vom irosi – să anunțăm
și apariția unui nou volum de poezii semnat de Eugen
D. Popin, Viul și aproapele (sau adevăratul nume al
faptelor), cu o prefață semnată de Geo Vasile, la Editura
Grinta. O adevărată ontologie hrănită de marea filosofie occidentală, în special germană dar și o cosmologie,
de inspirație orientală, ale ființei, acest volum ordonează, într-o prozodie care îi e deja proprie autorului,
gînduri din orizontul metafizic heidegger-iano-hölderlin-ian, etapele și etajele unui lirism concentrat,
”caligrafiat” în delicate ”stampe japoneze”. Ca niște
titluri de capitole dintr-un imaginar ”tratat de apărare”
a ”viului” (spiritual) și a ”aproapelui” (uman), Eugen D.
Popin opune, pentru a le sublima într-un cer mai înalt,
perechi de categorii etice prezentate estetic (metaforic):
inocență-insolență, permanență-deșertăciune, identitate-avatar, însingurare-captivitate, hotar-eliberare, devoțiune-ingratitudine… Un ecou din Boris Vian parcă
răzbate: ”răstorn indecent/coșul cu resturi ale zilei…”.
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Dutky beeilt sich, Gläser zu holen und Obstwein aus den Ballons abzuzapfen.
Dabei:.

BERNHARD SETZWEIN
Hrabal

und der Mann am Fenster
( Fortsetzung aus der April Ausgabe 2 (11) 2016 )

Personen:

Dutky, der Spitzel
Lenka, die junge Frau
Hrabal, der Dichter

Ort:
Datschensiedlung in Kersko

Zeit:

Sommer 1997, zur Obstweinzeit

Fünf
Dutky:
Muß oft raus
das alte Männerleiden
Hrabal:
Respekt

Es entsteht ein Moment des verlegenen Schweigens.

Hrabal:
Was ist jetzt mit einem Gläschen Obstwein?
Wollen wir jetzt eine Hochzeit feiern
eine Hochzeit im Schuppen
oder nicht?
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Dutky:
Ja natürlich
’ Tschuldigung
Aber wieso Hochzeitsfeier?
Wir wollen doch nicht heiraten?
Hrabal:
Ach
das haben wir doch bloß immer so gesagt
jetzt feiern wir Hochzeit im Hause
wenn’s hoch herging
aufdem Damm zur Ewigkeit
in Prag-Libeň
wenn unangemeldet die Freunde kamen …
Dutky:
Sie hätten ruhig auch etwas sagen können
und nicht einfach so hereinschneien …
Hrabal:
Das gehört zum Wesen der Hochzeiten im Hause
unangemeldeter Spontanismus
improvisierte Bacchanalik
Dutky ist jetzt fertigmit dem Obstweinabzapfen. Reicht Hrabal eines der beiden Gläser. Sie stoßen an, trinken.

Hrabal:
Im großen und ganzen
ich muß schon sagen
Dutky
nicht schlecht
Dutky:

(stolz und ein wenigverlegen)

Nun ja …
Jahrelange sozusagen jahrzehntelange Erfahrung
mit der Ribislweingärung
Hrabal:
Nein
ich mein doch die Hefte
(Hält das Notizbuch in die Höhe)

deine literarischen Berichte?
Dutky:
Wirklich
Die Lenka nämlich …
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Hrabal:
Wer?
Dutky:
… das junge Fräulein aus der Kreisstadt
meint auch
die Art wie ich erzählen würde …
Hrabal:
(Unterbricht)

Allerdings …

Dutky:

(Gespannt)

Ja?
Hrabal:
Nur falls du meinen Rat hören willst
Dutky:
Ich bitte Sie
Das hat mir doch der Lanský
von allem Anfang an eingebleut
Den Hrabal, den kennen sie überall
der ist ein Meister der Feder
Hrabal:
Hast du mal eine Schere?
Dutky:
Wie bitte?
Hrabal:
Eine Schere
na ich brauch eine Schere
(Während Dutky nach einer Schere sucht)
Eigentlich bin ich nämlich
viel mehr ein Meister der Schere
als der Feder
Das heißt mit der Feder schreibe ich sowieso nicht
Hab nie mit der Feder geschrieben
Immer aufeiner Parkeo Atom
genau wie du
Dutky:
Die Berichte getippt
hat die Anna
Hrabal:
In rasender Geschwindigkeit
ohne Komma, Punkt und Absatz
Verschreiber ganz egal
alles stehenlassen, wie es aufs Papier kommt
In Fluß kommen
das ist es
Und dann kommt das Entscheidende

Soll ich dir mein Geheimnis verraten?

Dutky hält in seinem hektischen Suchen inne. Schaut auf.

Dutky:
Das Geheimnis?
Klar doch
Unbedingt

Dutky sucht weiter, findet schließlich eine völlig verrostete
Schere, gibt sie Hrabal.

Hrabal:
Nachdem ich das erste Mal eine Collage
von meinem guten alten Freund Jiří Kolař gesehen habe
war mir plötzlich klar
was meinen Texten noch fehlt

Hrabal geht zu der Holzkiste, die als Tisch dient. Wischt alles
zur Seite, um eine freie Fläche zu haben. Reißt Seiten aus
dem Heft, fängt an, sie mit der Schere in einzelne Teile zu
zerschneiden

Dutky:
Sind Sie wahnsinnig?
Hrabal:
Das hab ich doch schon gesagt
Dutky:
Was machen Sie da?
Hrabal:
Kunst
(Schiebt die einzelnen Papierschnipsel hin und her)
Zerschneiden
und neu zusammensetzen
Das ist die ganze Kunst
Kombinatorik bestürzend überraschende
Wörter wie Tripper und Brillantcollier
in einem Atemzug nennen
Das habe ich von Isaak Babel gelernt
Dutky reißt sein Berichtsheft an sich.
Dutky:
Ich versteh kein Wort
Hrabal:
Das ist schon mal großartig
Ich hab mir immer gesagt
Bohuš hab ich mir gesagt
schreib so, daß es aufsanfte Art gewalttätig ist

Dutky schlägt eine neue, leere Seite in seinem Notizheft auf.
Zückt den Bleistift. Will schreiben.

Dutky:
Wie heißt der?
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Dutky:
Na der mit dem Tripper
Hrabal:
Isaak Babel
Ich habe mir immer gesagt
Bohuš
schreib so, daß den Sekretärinnen in den Verlagsbüros
deine Manuskripte vor Schreck aus den Händen fallen
daß die Drucker an der Setzmaschine
das Weinen anfangen
und die Herren Kritiker
in den Zeitungsredaktionen

nur noch einen Gedanken haben

Wo ist ein Strick und der nächste Baum

(Er ist mit dem Hin- und Herschieben fertig)

Siehst du
so hat es gleich ein ganz anderes Gesicht
Alterierung rhythmische
(Liest)
Baudelaire Plumpsklo
Negerkönig Politbüro

Ich hab immer alles zerschnitten
Erst alles wie ein Rasender
im Hitzedelirium
in die Schreibmaschine gehakt
– es war eine Parkeo Atom, mein kleines Klappwunder –
bis sich die Hebelchen mit den Buchstaben
ineinander verknotet haben
und dann dem Ganzen
mit der Schere zu Leibe gerückt
Man muß mit der Schere in der Hand schreiben
und nicht mit der Schere im Kopf
verstehst du Dutky
Und immer der Geschlossenheit zu Leibe rücken
alles immerwiederin seine einzelnen Bestandteile zerschneiden

In der Zwischenzeit hat sich Dutky dem Tisch genähert und
ebenfalls begonnen, die einzelnen Papierschnipsel hin- und
herzuschieben. Er probiert aus:

Dutky:
Politbüro und Stundenhotel
die Concierge Gustav Husák
Dutky schmunzelt.
Hrabal:
Begonnen hat das Ganze ja in Prag-Libeň
am Damm zur Ewigkeit
Da war ich der Dichter aufdem heißen Blechdach
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Dutky:

Wieso das denn?
Hrabal:
Wir hatten da eine winzige Pawlatschenwohnung
meine Eliška und ich
ein Bett, ein Tisch, einen Kohleofen
eine nackte Glühbirne
fertig war das Paradies
Geschrieben habe ich aufdem Blechdach
Es schloß gegen die Brandmauer
des Nachbargebäudes hin ab
Dahinter war irgendein Forschungslaboratorium
Was genau es war?
Strengstes Staatsgeheimnis
Alle Daumenlang jedenfalls
tat es einen fürchterlichem Rumms
so daß ganz Prag-Libeň in den Fundamenten
erschüttert wurde und wackelte
Es war wie eine gewaltige Schlagwetterexplosion
in einem Bergwerk direkt unter unserem Haus
Mein armes, kleines Öfchen verschluckte sich
regelmäßig bei diesem Rumsen
und schleuderte sein Türchen auf
hustete eine gewaltige Wolke Asche ins Zimmer
Ach, war das herrlich
Die Zeit am Damm zur Ewigkeit
das war die glücklichste in meinem Leben
Dutky:
Stimmt es gar nicht
was Lanský immer behauptet hat?
Hrabal:
Was hat Lanský denn behauptet?
Und vor allem:
Wer ist Lanský?

Hrabal hält Dutky das mittlerweile leer getrunkene
Obstweinglas hin. Dutky nimmt es ihm ab, geht zum
Glasballon, um nachzufüllen. Währenddessen:

Dutky:
Er hat gesagt
Dutky:
mach du deinen Job in Kersko
und kümmer dich nicht um Prag
Für Prag haben wir Spezialisten
Die sollen Sie ja Tag und Nacht …
Was unsereiner hier ins Kersko
ganz alleine machen mußte
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verstehst du
Drum ja auch
mein Schreibplatz aufdem Blechdach.

dafür hatten die in Prag natürlich…
Jedenfalls: Tag und Nacht sollen die ja
aufSie obacht gegeben haben
Sagt Lanský
Haben Sie das denn gar nicht bemerkt?
Dutky gibt Hrabal ein neues volles Glas.

Hrabal:
Ach so
von der Firma redest du
Sag das doch gleich
Klar wußte ich
daß die da sind
aber nicht immer hab ich sie
gleich erkannt, zugegeben
Eines Tages
ich geh mit meinem Einkaufsnetz
hinaus aufden Pawlatschenhof
steht da einer im bodenlangen Mantel
mit Hut
und hat mords eine Freude
wie ich mich erschreck’
Er zieht seine Legitimation der Staatssicherheit heraus
Stabshauptmann Karach
Da bin ich ihm erst einmal
um den Hals gefallen
Hat der blöd geschaut
Sag’ ich:
Hauptmann Karach
Sie ahnen ja nicht
was Sie mir für eine Freude bereiten
daß sie bloß von der Firma sind
Ich dachte schon
Sie sind auch einer
von diesen Literaturkreis-Heinis
die mich zu einer Diskussion oder Lesung abholen
Weißt du Dutky
ich hasse nämlich nichts so sehr
wie Literaturdiskussionen
Ich kann nicht erklären
was ich mache
Allerhöchsten wie
wie ich es mache
Ganz wichtig zum Beispiel ist:
Sonne!
Mir muß heiß sein
beim Schreiben

Hrabal schaut Dutky an und sieht, daß der nicht versteht.
Er muß es ihm veranschaulichen. Packt also den Stuhl,
sucht, zieht einen Fußschwanz unter dem Gerümpel hervor
und beginnt, zwei der Stuhlbeine abzusägen. Dutky sieht
wie paralysiert zu. Mit einer Armbewegung wischt Hrabal
alles Gerümpel von der Hobelbank und stellt den
abgesägten Stuhl darauf, der nun eine schiefe Sitzfläche hat.
Hrabal nimmt die Schreibmaschine, klettert auf die
Hobelbank, setzt sich auf den Stuhl, mit Schräglage nach
vorne, nimmt die Schreibmaschine aufdie Knie.

Hrabal:

Das Blechdach war der einzige Ort
in unserem Pawlatschenhof
wo die Sonne hinschien
Stuhl und Tisch hab ich mir zurechtgesägt
Na, um die Schräglage auszugleichen

(Dutky versteht immer noch nicht; Hrabal überdeutlich)

Das Dach war schräg
Und dann immer der Sonne hinterhergerückt
Ich zog mein Hemd aus
saß nur in der kurzen Hose
in der prallen Sonne
und verbrannte mit die Sohlen der Barfüße
aufdem kochend-heißen Blech
Und schrieb so
absatzlos und ohne Punkt und Komma

(Er drischt mit unglaublicher Vehemenz und Schnelligkeit
aufdie Tasten ein)

Ach, war das herrlich
Vollkommenes Hitzedelirium

(Tippt weiter)

Und dann wieder der Knall aus dem Laboratorium
Rrrroommmssss

(Es schüttelt ihn)

Eine das Hirn vollkommen versengende Hitze

......

"Aufführungsrechte: Gallissas Verlag, Berlin"

( Fortsetzung folgt in der nächsten Ausgabe … )
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Nur die nach Marx, Engels, Lenin und Stalin geschulten
alten Genossen machten sich das Leben leicht.
Wie in China gab es damals auch bei uns eine
Kulturrevolution. Nicht der geringste westliche Einfluss
fand Zugang ins Land. Alles wurde mit linksradikaler
Propaganda und mit Lügen bekämpft. Über Ceaușescu
und seine "Gemahlin" ist aber bereits so viel geschrieben
worden, dass ich vorziehe jetzt lieber über uns und unser
privates Leben zu schreiben.
Während im Westen der Wohlstand und der Fortschritt auf allen Gebieten größer wurde, sanken wir in
unserem Lande immer tiefer und schneller in eine geistige
und körperliche Umnachtung; unvorstellbar für die, die
es nicht miterlebt haben.
Regierungstreue Fachleute ausgesuchter Berufe wie
z.B. Ärzte, Ingenieure oder Elektroniker wurden ins
Ausland geschickt. Da Unfähigkeit auf allen Ebenen von
În acest număr al revistei, continuăm publicarea în der Führungsspitze bis zum einfachen Arbeiter herrschte,
serial, traducerea germană a volumului de memorii sollte mit allen Mitteln fremde Technik und Technologie,
”Descendenți condamnați” de Despina Skeletti- die im Lande dringend benötigt wurde, ausspioniert und
Budișteanu, volum apărut în anul 2013 la editura auf jedem möglichen Weg nach Rumänien gebracht
”Vremea” din București. Traducerea aparține werden. Selbstverständlich profitierten besonders die
Parteifunktionäre und die "Spione" von diesen Reisen.
autoarei.
Allerdings entstand als Folge davon ein Konsumwarenlauf
In dieser Ausgabe, setzen wir unsere Veröffentlichungs- und Ideenaustausch. Diejenigen, die zurückkehrten,
reihe der deutschen Übersetzung der Memoiren brachten eine Menge Kleinigkeiten mit, von denen man
"Verdammte Nachkommen" von Despina Skeletti- bei uns nur träumte. Diese Sachen waren dann nur unter
Budișteanu fort. Das Buch ist 2013 im ”Vremea” der Hand und mit sehr viel Geld zu erwerben.
Auf diese Weise entstand ein kleiner Schwarzhandel,
Verlag in Bukarest erschienen und wurde von der
der denen, die sich finanziell leisten konnten - Käufer wie
Autorin selbst ins Deutsche übersetzt.
auch Verkäufer - materielle Genugtuung und auch ein
gewissen Scheinwohlstand verschafften. Vielen von de( Fortsetzung aus der April Ausgabe 2 (11) 2016)
nen, die in Ausland geschickt wurden, kehrten aber nicht
wieder zurück. Darunter waren mehr und mehr kommuMan spürte nicht all das gleich zu Beginn, sondern nistische Parteimitglieder. Sie ließen lieber alles hinter sich
erst, als die zuvor lockereren Zügel Schritt für Schritt liegen: Frauen, Kinder, Eltern, Haus und Vermögen, ganz
straffer angezogen wurden. So wuchs das Elend. Die zu schweigen vom Vaterland! Sie zogen es vor praktisch
Gehälter wurden gekürzt. Die Versorgung immer aufalles Sicheres und Bisheriges zu verzichten.
schlechter, das Essen von geringster Qualität und
31 .
außerdem immer weniger. Überall herrschte Mangel.
Schmutz, Krankheiten und lange Menschenschlangen
So wie ich es vorher noch einmal erzählt habe, wählte
waren an der Tagesordnung. Gehetzte Wesen die einen
Bissen für sich zu erhaschen wollten. Man versuchte etwas Onkel Nino, der älteste Bruder meiner Mutter, mit 21
zu verstehen, aber es ging nicht. Seit zu langer Zeit und Jahren, als er das Recht hatte zwischen der rumänischen
jetzt noch grausamer den je, spürte man den leeren und der italienischen Staatsangehörigkeit sich zu
entscheiden, die italienische Staatsangehörigkeit.
Magen, den leeren Kopfund ein beinah verwirrten Geist.

DESPINA
SKELETTI-BUDIȘTEANU
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So konnte er 1947 als die italienische Kolonie die in
Rumänien lebte, hinauskomplimentiert oder besser gesagt
ausgewiesen wurde, nach Mailand für immer umsiedeln.
Hier fand er gleich als promovierter Diplom Ingenieur des
Polittechnikums von Mailand, eine sehr gute Stellung, die
ihm auch gleich die Möglichkeit gab ein zivilisiertes Leben
zu führen und gleichzeitig sich auf seinem beruflichen
Gebiet zu informieren und einzuarbeiten. Ein paar Jahre
später nahm er auch Budi und ihre Schwester, Tante
Natalie, bei sich in Italien auf. Die führten bis dahin
zusammen mit der Familie von Bicu, ein elendes Leben;
Bicu war der jüngste Bruder meiner Mutter. Er wählte mit
21, aus großer Liebe zu seinem "Vaterland" die rumänische
Staatsangehörigkeit und so musste er den ganzen
rumänischen Leidensweg mitmachen. Man erlaubte ihm
nur, mit seiner Familie einige Büroräume der ehemaligen
Fabrik meines Großvaters, die 1947 von den
Kommunisten nationalisiert worden war, zu benutzen.
Obwohl Budi zu diesem Zeitpunkt einen Arm und beide
Beine gebrochen hatte, nahm sie die Strapazen dieser
Reise sofort aufsich.
1964 fing an auch meine Mutter, da sie ihre 92 Jahre
alte und sehr kranke Mutter noch einmal sehen wollte,
Anträge auf Ausreise zum Besuch zu stellen. Alle wurden
immer wieder abgelehnt. Der gesundheitliche Zustand
meiner Großmutter wurde immer schlechter und deshalb
hatten wir keine Hoffnung mehr, dass meine Mutter ihre
Mutter bevor es zu spät war, noch einmal sehen kann. Die
Genehmigung kam aber doch 1965 vom damaligem
Regierungschef Gheorghiu-Dej bevor er starb, als Folge
eines Telegramms, in welchem mein Vater die ganze
verzweifelte Lage geschildert hatte. Er kannte meinen
Vater gut, da dessen Ruf während der Gefängnisjahren bis
zu ihm gelangt war, was er meiner Großmutter in einer
Audienz mitteilte. Ich nahm an, als die Ausreisegenehmigung gleich nach diesem Telegramm kam, dass er auch
einmal im Leben eine Gute Tat verbringen wollte und
diese war überhaupt seine letzte.
Mama reiste gleich ab. Sie blieb in Mailand. Sie wusste,
dass sie uns von dort besser helfen kann, was sich später
als genau stimmend herausgestellt hat.
Zur selben Zeit, sah ich mich gezwungen ohne meiner
Mutter die sich in der Familie normalerweise um alles
gekümmert hatte, intensiver um Bogdan zu sorgen. Demzufolge habe ich im Geriatrischen Institut gekündigt und
bin in eine neu-gegründete Kooperative für Über-

setzungen eingetreten. Der Vorteil war, dass ich Zuhause
arbeiten konnte, Arbeit die man damals allerdings als
"Hausarbeit" bezeichnete. Um die 2 Monate bis ich anfing
in der Kooperative Geld zu verdienen zu überbrücken,
sahen wir uns gezwungen das letzte schöne Kuchenservice aus Baccarat-Kristall dass wir von der Grossmutter noch besassen, zu verkaufen. Gerade damals hatte
die Regierung einen Laden geöffnet wo viele Leute die in
Not waren und noch manch altes Familiengut besaßen
die Gelegenheit hatten für sehr wenig Geld dies zu verkaufen. So konnten die "Neuen Reichen Parteigenossen"
profitieren und damit angeben und manchmal sogar als
ihre Familienrbstücke vorzustellen.
Da ich die Übersetzungen Zuhause fertigte, ging ich
nur zur Kooperative um die Arbeiten zu holen oder sie
auszuliefern. Das war ein großer Vorteil, aber ebenso ein
großer Nachteil bestand darin, dass ich keinen festen
Lohn bezog. Das Geld das ich monatlich erhielt, wurde
mir nach Seitenzahl berechnet. Für die Anzahl der
übersetzten Seiten erhielt ich mein Arbeitslohn, und nur
noch so viel konnten wir auch für die nötige Nahrung
ausgeben. Der Gehalt von Vlad genügte gerade für die
Deckung der monatlichen Unkosten, und Gott weiß, dass
wir sehr sparsam lebten.
So habe ich mich dann acht lange Jahre bereits
morgens um 7 Uhr vor der Schreibmaschine gesetzt und
arbeitete jeden Tag bis abends um 19 Uhr. Ich kann mich
erinnern dass ich immer Schluss machte wenn die Tagesschau begann. Tagsüber unterbrach ich meine Arbeit nur
für die Vorbereitung des Mittagsessens, für mich und die
meinen.
Man darf natürlich nicht verkennen, da weil ich Arbeit hatte, mich glücklich schätzen konnte! Die Tatsache
dass ich aus dem Französischen, Englischen, Italienischen
und manchmal auch aus dem Deutschen, obwohl es für
letzteres eine besondere Werkstatt gab, übersetzen konnte,
hat mir geholfen, beinahe niemals ohne Arbeit zu sein.
Wenn man aber jetzt nachdenkt, dass sie nach 31 Reihen
pro Seite berechnet war, und jede Reihe sehr schlecht
bezahlt wurde, kann man nachvollziehen was für ein
schwer verdientes Geld es war. "Wie viele Seiten ich
übersetzen konnte so viel hatten wir zu essen", sagte ich
immer.
Ständig war mir auch bewusst, dass ich nachdem ich
zehn Jahre nur im medizinischen Bereich gearbeitet hatte,
ich mich jetzt im Technischen zurechtfinden musste.
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Die Anstrengung um mich auf den laufenden zu halten
um die Texte perfekt zu übersetzen ist sehr groß gewesen.
Für mich gab es aber keine andere Arbeit oder andere
Möglichkeiten zu arbeiten.
Ich sehe mich wie heute noch an der Schreibmaschine, eine alte "Kenwood", die in allen Scharnieren
klapperte und auf einem langen Tisch ihr Platz gefunden
hatte arbeitete.Auf der rechten Seite gab es eine Art
hochgestelltes Pult, auf dem ich die Wörterbücher nach
Bedeutung geordnet hatte, um sie leichter zu Hand zu
haben. Auf der linken Seite befand sich ein Metallgerüst
von Vlad ideenreich zusammengestellt. Übrigens hatte
Vlad alle diese Gerüste und Gestelle, zwischen denen ich,
wie "begraben" saß, nach dem Modell aus einer westlichen
Zeitung, die er in einer Bibliothek gefundend hatte,
zusammengebaut. So konnte ich mich gut zurecht finden.
Auf dem Gerüst konnte ich mir mit einem System von
kleinen, großen und länglichen Heftklammern die zu
übersetzenden Schriftstücke einheften. Vor mir, hinter mir
und ein bisschen höher als die Schreibmaschine standen
das Telefon, eine große Uhr, die ich jeden Moment sehen
konnte damit ich mir merke wie schnell ich bin, zwei
Silberbecher, die gewiss einmal für edlere Zwecke
bestimmt wurden, voller Stifte und ein kompliziert selbst
gebautes Metallgestell für die Photos meiner Lieben.
Weil ich nicht selten Baurisse zu übersetzen hatte, das
heißt die technischen Begriffe die darauf standen und die
ich im voraus mit einem Bleistift bezifferte, saß ich auf
einem Stuhl hoch auf einem Holzpodium um so leichter
den oberen und den unteren Teil der Zeichnung, die zu
meiner Linken auf einem großen Metallrahmen aufgehängt war, erreichen zu können.
Wenn ich jetzt, nach so vielen Jahren zurückdenke,
scheint es mir, als ob wir mehr oder weniger damals ein
Leben in Sicherheit führen konnten. Aber leider stimmte
das nicht. Die ständige Lauferei um Arbeit zu kriegen, die
Unsicherheit des morgigen Tages aus allen Standpunkten
gesehen, machten die Misere in der wir seit wir denken
konnten lebten, immer größer. Als wir endlich beim
Abendessen zusammen saßen konnten, hatten wir Angst
laut zu sprechen. Wir wussten nämlich,dass wegen meines
Vaters, in unserer Wohnung vom rumänischen Sicherheitsdienst "Securitate" Mikrofone eingebaut worden
waren. Wenn wir irgendwie etwas außergewöhnliches
besprechen mussten, gingen wir ins Badezimmer wo wir
ab und zu das Wasser vom WC ziehen konnten.
92

Auch auf der Straße war es gefährlich, denn überall
lauerten Sicherheitsbeamte. Man konnte auch von den
Lippen alles lesen. All das ist allgemein bekannt, aber für
mich war es mehr als grausam ständig unter diesem
Terror zu leben. Ich hatte das Gefühl, dass ich ersticke,
und das seit unzähligen Jahren... Und so, blieb uns nur die
Möglichkeit nach dem Abendessen wieder an die Arbeit
uns zu setzen und weiter zu übersetzen. Bis tief in die
Nacht diktierte Vlad und ich schrieb die Seiten voll, denn
wir dachten immer, dass wir, wenn wir viel zu übersetzen
hatten, nicht die Zeit vor uns leer laufen lassen sollten.
Eines Tages kam Vlad mit einem 5000 Seiten dicken
Buch über Weine, von Italienisch auf Rumänisch zu
übersetzen. So machten wir uns jeden Abend nach dem
üblichem Tagesverlauf, ab 8 Uhr bis ungefähr 12 Uhr an
die Arbeit. Es wurde ein riesiger Volumen und Rhythmus
zu überwältigen, doch wir haben es geschafft und am
Ende habe ich das erste Mal in meinem Leben 5000 Lei
auf einmal in der Hand gesehen. Wir hatten auch mein
Chef von der Kooperative wo ich arbeitete, Mircea, der
ein sehr guter Übersetzer war und viel Spaß an der Arbeit
hatte, miteinbezogen. So kam er 3 Mal in der Woche,
Durchlass und korrigierte ab und zu den Text, wenn es
der Fall war. Manchmal fanden wir noch nach der Arbeit
ein bisschen Zeit und Kraft um zusammen zu tanzen und
uns zu amüsieren. Er und Vlad waren gute Tänzer so dass
ich voll profitierte. Eine schwache, heisere Musik kam aus
einem alten Radio das Vlad immer wieder bezauberte um
uns so zu sagen zu "verwöhnen". Eines Abends, da es vor
dem Wochenende war, obwohl in Rumänien der Samstag
nicht als arbeitsfreier Tag galt, schlug Mircea vor für zwei
Tage uns aufeinem kleinen Ausflug aufs Land zu begeben.
Am nächsten Morgen fuhren wir mit dem Zug, der sehr
schmutzig, voll Staub und Rauch war und bei allen
Kurven wie verrückt knirschte bis zu einem kleinen
Bahnhof.Es war entsetzlich warm, der Bahnhof erschien
mir aber so schön wie in einem Märchen. Oben stand mit
großem roten Buchstaben "VLADEASA" geschrieben, der
Chef der aus einer kleinen Pfeife pfiff, hatte eine rote
Uniform an und die Zäune waren voll roten Rosen.
Entlang einer sehr staubigen Gasse erreichten wir ein kleines weißes Haus was Mircea mit einem Schlüssel meisterhaft öffnete. Drinnen war es kühl, angenehm und es roch
nach reifen Äpfeln. Wir deckten gleich den eckigen Tisch
der auf uns wartete und fingen an vom einem kleinen
Imbiss den wir mitgebracht hatten, zu essen.
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Nach einem Schnaps waren wir so froh "frei" zu sein und
ein bisschen Spaß zu haben, dass wir laut zu singen
anfingen.
So vergangen 2 Tage die so bezaubernd waren, dass wir uns
noch lange Zeit darüber unterhalten haben.

32.
Zuhause zurück haben wir zusammen mit Mircea
das Buch fertig übersetzt
Der Vater von Vlad, Emil, fühlte sich von Tag zu Tag
schlechter. Wir wussten nicht mehr wie wir hätten schneller arbeiten können als bisher, damit das Buch endlich
fertig wird und wir das Geld für einen Umzug haben.
Dafür waren wir gezwungen einen kleinen Lastwagen mit zwei Arbeitern dazu zu mieten und für den
Anfang die Möbel von Vlads Onkel (82 Jahre) der bei Emil
ein Zimmer hatte, wie auch die Sachen von meiner Großmutter (88 Jahre) die alleine in diesen miserablen Haus
über dem ich noch gesprochen habe wohnte ,zu uns zu
transportieren. Zum Schluss zogen wir in die Wohnung
von Emil um. Damit wir und Bogdan 2 Zimmer für uns
frei haben können, zog sich Emil mit Schlafzimmer und
Arbeitszimmer in seinem Musikstudio zurück. Meine
Hauptaufgabe in dieser Zeit war den Inhalt unserer
Zimmern zu sichten, und was darin ist zu sortieren damit
unsere Sachen in das Apartment von Emil hinein passen.
Das aber war nicht genug Arbeit für mich, ich musste auch
Mama Tantzi's Zimmer völlig leer übergeben. Von jetzt an
musste ich aus der Ferne das Leben von den drei alten
Leute, Papa, meine Großmutter und der Onkel von Vlad,
organisieren und gleichzeitig auch unser neues Familienleben mit Emil. Vlad hat den praktischen Teil des
Umzugs übernommen und wir waren alle in diesem
"Spiel" seine Schachfiguren und unsere Taschen waren am
Ende völlig leer. Vom vielen Geld der Übersetzung ist uns
leider überhaupt nichts übrig geblieben. Dieses Übersetzungsgeld wurde uns vom Lieben Gott geschickt, damit
wir uns von den größten Sorgen, die dieser Umzug mit
sich brachte, befreien können. Keineswegs muss man
denken, dass diese sehr viel geldbringende Arbeit von der
kommunistischen Partei und Regierung stammte.
Der ganze Umzug war für mich Nerven- und Muskelreibend, besonders auch deshalb weil ich in der gleichen
Zeit auch für die Kooperative übersetzen musste, um sicher

zu sein dass ich im kommenden Monat Geld zum essen
bekomme. Wir arbeiteten Tag und Nacht. Ich wusste nicht
einmal wann wir uns ausruhen können. Wir hatten
Glück, dass Bogdan in einem Jugendlager am Meer war.
Während diesem Durcheinander bekam ich einen
Anruf von meiner ehemaligen Freundin, die zur
damaligen Zeit als Sekretärin in der Lufthansa Vertretung
arbeitete. Sie hat mir einen Posten von "sales representative" für Vlad angeboten Sie suchten einen gut aussehenden, kultivierten und mehrsprachigen Herrn der sich im
Stande fühlte Flugtickets für die Lufthansa zu verkaufen.
Da das Gehalt für uns sehr wichtig war, sagte Vlad sofort zu.
Obwohl seine Zusage einige Probleme für uns löste,
hatte ich Angst dass andere Probleme auftauchen, da Vlad
notgedrungen täglich in Berührung mit Ausländer
kommen würde. Doch ich hatte ständig Angst. Meine
Nerven lagen blank und ich sah überall Unheil auf uns
zukommen.
- Hab keine Angst, sagte Vlad, ich war im Außenministerium tätig. Ich habe eine besondere Schulung
absolviert und habe danach in der Chiffrierstelle gearbeitet: das war weder Spiel noch Vergnügen. Das was ich jetzt
arbeiten werden muss, ist bestimmt eine Kleinigkeit für
mich. Ich weiß, dass in dieser Diktatur in der wir
gezwungen sind zu leben, ich sehr vorsichtig, klar
blickend und vorausschauend sein muss. Freuen wir uns,
wenn ich angestellt werde, und das bestimmt mit einem
hören Gehalt. Wir müssen jetzt die guten Seiten vor
Augen halten. Ich musste sehr viel Schweres in meinem
Leben durchmachen und deshalb glaube ich dies auch
überstehen zu können. Was am schwersten ist, wie man es
mir im Diplomatenkurs beigebracht hatte, also die erste
Regel ist immer, dass man nie seiner Frau oder Geliebten
etwas erzählen darf, da eine Frau wenn sie in der
Horizontale liegt, kotzt sie alles aus, d.h. mit anderen
Worten: alles Schlimme kommt von den Frauen... (. . . . . . . )

( Fortsetzung folgt in der nächsten Ausgabe …)
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