


Despre valori şi revalorizare

Dintre multiplele crize ale lumii contemporane, cea mai gravă mi se pare criza valorilor, ale acelor
valori spirituale care ne-au ajutat să rezistăm în timp. Iată însă că, după atâtea sfârşituri anunţate sau
nu ale lumii, unii încep să redescopere fiinţa umană în ceea ce are ea mai profund: spiritul. Este ştiut
că după orice sfârşit urmează un alt început şi că, după ce dărâmi ceva, trebuie să pui altceva în loc.
Cei care însă au dorit să dărâme valorile spirituale ale fiinţei noastre nu doar că nu au reuşit să pună
în loc altceva, dar nici măcar nu şi-au dat seama că valorile spirituale nu pot fi dărâmate. Cel mult pot
fi umbrite, ascunse sau de-a dreptul ignorate. La fel cum o eclipsă de soare umbreşte astrul zilei, cum
un nor îl acoperă sau cum noaptea îl ascunde. Dar nu poţi spune că soarele a dispărut sau că nu
există. Bine zicea un mare poet: „ţări ale soarelui/ şi nu vedeţi soarele!”. Şi este atât de adevărat! De
atâtea ori ziua, când soarele ne luminează şi ne încălzeşte cu toată puterea lui, îl ignorăm cu totul,
prinşi în vârtejul treburilor noastre, mult mai importante, credem noi, uitând că fără prezenţa lui nici
prezenţa noastră aici nu ar fi posibilă. La fel e şi cu valorile sprirituale. Fie că le ignorăm, fie că nu, ele
există! Şi nu trebuie decât să le redescoperim, să le revalorizăm. Într-o lume mereu în schimbare, e în
firea lucrurilor să existe perioade de lumină şi perioade de întuneric. Dar după aproape două secole de
întunecime morală, spirituală, cred că e timpul să se arate soarele. Societatea a evoluat enorm de mult
din punct de vedere ştiinţific, însă cu preţul unui mare regres moral. E timpul aşadar să ne întoarcem
la ceea ce este fundamental, la ceea ce ne defineşte ca fiinţe umane. Lucru valabil şi în ceea ce priveşte
arta, literatura, cultura. Sau mai ales. Încă din secolul trecut, poetul grec Ghiorghios Seferis, laureat al
Premiului Nobel pentru Litera-tură, în 1963, atrăgea atenţia asupra faptului că „arta ne-am
împodobit-o într-atât/că faţa îi e roasă de zorzoane” şi „cântecul ni l-am încărcat cu atâtea muzici/ că
încetul cu încetul se scufundă”. Cine înţelege, să ia aminte! Marii eroi ai omenirii nu sunt cei care au
câştigat bătălii, războaie, ci aceia care s-au remarcat în lupta cu întunericul fiinţei, cei care reuşesc să
dobândească lumina şi să o dăruiască celorlalţi. Eu, unul, sunt încrezător în mersul spre mai bine al
lucrurilor în această privinţă. Chiar dacă în prezent trăim într-o noapte a literaturii, o noapte a
culturii, sunt convins că va veni şi ziua literaturii, ziua culturii. Şi va fi o zi la fel de lungă!

Nicolae Silade
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KURT TUCHOLSKY
(1890 - 1935)

Parisul uman

Dienst ist Dienst, und Schnaps ist Schnaps.*

Deutsches Soldatenwort

"Vous m'excusez, monsieur, que je vous d'érange . . . " **

Eine französische Bettlerin

În ce constă farmecul Parisului? În arhitectură?
În aerul argintiu? În modă? În parizience?
În șampanie? În toate astea laolaltă? Nu.

Ceea ce definește atmosfera unică din acest oraș,
este omenia sa.

Când vii din Germania, nu înțelegi asta imediat.
Ne-am obișnuit ca un funcționar de la gaz să fie
funcționar de la gaz și nimic mai mult – că un exe-
cutor judecătoresc este executor judecătoresc, un
conductor de tren este conductor de tren și un
vânzător de bilete este un vânzător de bilete. Când,
într-adevăr, ei dau un pic deoparte masca rigidă a
„serviciului”, se întâmplă, de obicei, să spună o bă-
dărănie. Domnul Triebecke și-a pus o șapcă viu
colorată, iar domnul Triebecke a dispărut complet:
a rămas doar unul care „își face serviciul”. Da,
orânduirea voluntară în orice colectivitate, în care
te simți în siguranță, merge atât de departe încât în
discuțiile germane ajungi adesea să auzi: „Eu ca
Schleswig-Holsteiner”, „Eu ca funcționar public

mediu” și chiar: „Eu ca și tată. .. „Iar, pur și simplu:
„Eu”, eu ca și om – asta e rar.

Este foarte convenabil așa. Dar dincolo de munți
trăiesc și acolo oamenii, care gândesc foarte diferit
despre ei. Este foarte prusac să ne imaginăm haosul
după excluderea concepției rigide despre serviciu.
Sau — sau. „Păi atunci, ar trebui poate cantonierul
să citească ziarele în timpul serviciului?” - Nu. Dar
el ar trebui să fie omul care schimbă macazurile, și
nu funcționarul care - la sărbătorile legale deosebit
de importante - este uneori om.

Parisul are inimă. Caricatura de-a dreptul ridicolă
despre francezi, pe care Völkisch-e o publică pen-
tru sine și pentru alții, nu este nici măcar o carica-
tură - este o absurditate. În mod obiectiv, este la fel
de greșită ca și o descriere a eschimoșilor care spu-
nea: „ Echimosul este un savant privat, liniștit, care
își petrece viața în sălile de curs mici și supraîncăl-
zite ale universității sale”. Francezul nu este o mai-
muță-orgolioasă - francezul este un om. Și își tră-
iește viața cu o bucurie senină, cu o intimitate, cu o
dragoste sinceră pentru natură ca și pentru ceilalți
oameni, pe care noi aproape am uitat-o.

Îmi este cunoscut faptul că stările noastre econo-
mice îngrozitoare vor fi adunate acolo. Asta nu este
cu desăvârșire corect. Eu am cunoscut foarte bine
Berlinul înainte de război – nici atunci nu putea fi
comparat cu Parisul. Vreau să vă dau câteva
exemple:

Metroul din Paris este plin ochi. În clasa a doua,
oamenii stau înghesuiți ca niște heringi - noi, ber-
linezii, știm cum e asta. Dar nu auzi, aproape nici-
odată, un cuvânt rău. Se prea poate întâmpla ca
aici sau colo să înceapă o discuție foarte liniștită,
foarte politicoasă... Dar contactul fizic nu este con-
siderat aici o insultă, care - printre cavaleri - nu
poate fi spălată decât cu sânge, ci se înghesuie și se
împing întrucâtva membri unei familii. Nu este
tocmai plăcut să stai așa - dar accepți asta. De ase-
menea, nu ești atât de îmbibat de spiritul ofensiv ca
și în Germania. Îmi amintesc, eram într-o brutărie
din Charlottenburg, puțin timp înainte să ies din



prăvălie - era într-o zonă foarte distinsă, pe Reichs-
kanzlerplatz - acolo erau cu toții supărați unul pe
celălalt: clienții, maistrul, băieții brutarului și cor-
nurile. Apropo, fără nici motiv. Aici n-am mai găsit
așa ceva nicicum.
Zilele trecute, în periferia sud-estică a orașului, o
femeie grasă cu o mulțime de plase de piață i-a dat
taxatorului un pumn de cireșe - și nimeni nu a gă-
sit nimic de comentat, era cel mai natural lucru din
lume. Și asta nu a fost nici bacșiș, nici mituire - a
fost doar un gest de amabilitate, pe care taxatorul
exact așa l-a și înțeles: bucurându-se, căci cireșele
erau roșii și ademenitoare, acceptând cu plăcere,
căci și ceilalți pasageri ar fi făcut cu siguranță la fel
precum femeia care venea de la piață. Firește. Și nu
în spatele fiecărei politeți spontane se ascunde,
Dumnezeu știe, ce fiară, îmblânzită de formele
strunite de tradiția franceză. Nu este adevărat. Pen-
tru că îi este foarte caracteristic omului de rând,
meseriașului, vânzătoarei de legume, muncitorului
– tocmai ei sunt de obicei politicoși, cordiali și fi-
rești. Iar gesturile familiare le observi aproape pre-
tutindeni - rareori întâlnești asprimea absolut
respingătoare.

Deși ea există în mod sigur. Căci ar fi complet gre-
șit să-i etichetăm pe francezi drept oameni ideali,
iar mie nu-mi plac deloc acei literați și călători ger-
mani, care văd aici în fiecare scrumieră un „docu-
ment francez autentic al vechii tradiții” . (În mod
special unii comercianți de artă ar trebui ignorați
în această privință.) Tipul acestor cunoscători en-
tuziaști și necondiționați ai francezilor mi se par la
fel de răi ca și judecătorii din Pomerania Occiden-
tală, care nu știu nimic despre Franța, dar care o
defăimează teribil. Ar trebui să poți vedea odată
lucrurile departe de Ruhr și departe de Picasso.

Iar atunci Parisul arată cam așa:

Francezul este un om modest. O persoană care,
pentru că la Paris sunt atât de mulți străini, este
foarte politicoasă și drăguță cu toată lumea, dar ca-
re, în principiu, duce o viață foarte retrasă și rezer-
vată. Există excepții în toate. Mai sunt și aici fun-
cționari poștali care, din, pasămite, mândrie func-

ționărească, nu răspund dacă îi întrebi ceva în afa-
ra programului lor de lucru – dar aceștia nu sunt
profilul majorității. Cu siguranță sunt și aici erori,
greșeli, josnicii omenești.. . Nu sunt femeie, ca să
știu în ce măsură o doamnă singură este protejată
într-un cartier muncitoresc. Impresia mea este că
în circumstanțe normale nimeni nu i-ar face vreun
rău – eu n-am observat aici niciodată o femeie
decentă care să fie molestată pe stradă. Dar ceea ce
este mult, cu mult mai important decât toate astea:

Oamenii nu sunt doar politicoși, ci sunt cordiali.
Cereți un sfat - aproape întotdeauna îl veți primi,
chiar și de la oameni complet necunoscuți. Am
fost în cartiere pe unde n-am fost niciodată, am
intrat în magazine și am cumpărat o nimica toată
și am întrebat oamenii despre condițiile de locuit
de acolo - mi-au dat mereu răspunsuri detaliate,
sincere și amabile. Ceea ce nu ar fi fost „obligați” -
nu, cu siguranță că nu. Dar aici, în primul rând, o
persoană este politicoasă față de alta – și doar dacă
are loc un incident, atunci se abate de la asta. De
două, trei, patru ori mi s-a întâmplat ca un mic
negustor să nu aibă ceea ce căutam. Întotdeauna –
fără nicio excepție – mi s-a spus cu amabilitate
unde aș putea găsi marfa dorită – uneori bărbatul
sau femeia respectivă ieșea cu mine din prăvălie și
îmi arăta direcția și drumul pe care urma să merg.

Pe lângă asta mai e ceva. Parizianul își duce viața,
foarte deschis, așa cum este, așa cum își poate
permite. Nici mai mult, nici mai puțin. Un prieten
mi-a relatat că în trenul spre Paris, fiul unui fabri-
cant bogat de mătase i-a dat informații despre lo-
calurile din Paris. Despre unele chiar nu știa. "Ça -
c'est pour les gens du monde." El nu se număra
printre ei. Gens du monde nu erau pentru el nici
mai mult, nici mai puțin – ci altfel. Iar din această
naturalețe umană, care oricum este deseori ușor de
recunoscut: Pentru așa ceva nu avem bani – aici
iese la vedere o onestitate mult mai de preț. În ma-
rea majoritate a cazurilor se poate jura că mediul
social vizibil corespunde și situației financiare rea-
le - pentru că nu există nimeni care să se pretindă
altfel. Ei își trăiesc viața fără ghilimele - își prevăd
cheltuielile altfel decât noi, de exemplu cheltuiesc



procentual mai mulți bani pe locuință - iar asta fa-
ce toată lumea, astfel că în ansamblu se compen-
sează.

Și chiar în familii vei găsi aici un ton mult mai na-
tural decât la noi. Nu mă refer la marile saloane,
frecventate de oameni foarte bogați, de oameni
foarte cunoscuți ai lumii – ci doar despre doamna
Machin și Madame Chose. Aici totul e mult mai
natural, mult mai liber – nu afectat și nu solemn
ori pretențios. Este un oraș al omeniei.

Iar după o vreme la Paris, când îți dai seama că ni-
meni nu te calcă pe nervi, că totul merge firesc și
plăcut, că viața e lină și nu se blochează – simți cât
de simplă este în principiu viața. Ce mare lucru ne
dorim cu toții? Sănătate; mijloacele necesare de
trai în clasa noastră socială; fără catastrofe umane
deosebite în dragoste sau cu copiii – până la urmă,
pretențiile noastre chiar nu sunt ieșite din comun.

De la început mi s-a părut întotdeauna că fericirea
pariziană este ceva negativ: fără nervozitate și fără
oameni nepoliticoși în metrou, fără dificultăți
nesfârșite când voiam să merg acasă noaptea, fără
îmbrâncituri în localuri.

Astăzi știu ce este: este omenia simplă, ușoară și
firească a parizianului.

Informații despre autor: Peter Panter

Prima publicație: Vossische Zeitung, 19 iunie 1924

Ediții: Kurt Tucholsky: ediție completă. texte și
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* Dienst ist Dienst, und Schnaps ist Schnaps.-
Deutsches Soldatenwort ( Serviciu'i servici, iar
țuica'i țuică – Vorbă a soldatului german

**"Vous m'excusez, monsieur, que je vous d'érange . . .
" Eine französische Bettlerin (Mă scuzați, domnule,
că vă deranjez... O cerșetoare franceză)

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

Traducere și prezentare: Eugen D. Popin



și-atunci, acest cal troian - nepăsarea dominantă
ori molima - n-a devoalat din plin prostia
abjecția și lașitatea, mai fiecăruia în parte

și-a fiecărei gloate în special, atrasă doar

de profit, gata de corupție și slugărnicie?

Pesemne de aceea întoarcerea înapoi Acasă
este atât de grea - dealul cel mai trudnic
de urcat, fiind mereu pragul acestei Case
a reîntoarcerii

ZBORUL LĂUNTRIC

mirelei roznoveanu

nu atât cele rostite - mai ales
cele nespuse, cele nerostite, în ele se răsfiră

iubirea genuină, .

vorbim, explicăm și ne explicăm mereu
însă doar lumina ne poate desluși intimitatea

adâncă,
care ne poate izbăvi.

atunci, când ne temem de moarte, urmează
deîndată

compromisurile în viață, astfel

ignorăm lejer, cele care ne cer un efort de înțelegere,
preferând o cale irositoare, iar la urmă credem
c-am devenit mai înțelepți prin drumul ales

un drum al rătăciriii într-o lume-n care nu
mai visezi pătruns de dorință, speranță, doar

copleșit de amintiri.

o lume-n care nu înțelegem până în ultima clipă
faptul că durerea, suferința ni s-au dăruit ca

ANDREI ZANCA

(13 sept.1952 - 1 iunie 2022)

CASA reîntoarcerii

nu este oare straniu,
când majoritatea unui neam
abia de-atinge mediocritatea, apare
ca prin minune în mijlocul ei o persoană

cu totul aleasă - ca și cum s-ar oferi o
echilibrare acestor meleaguri - și-apoi, mereu

mai mereu și mai toți încearcă să o atragă cu
forța

înapoi, în gloată

ea fiind, aproape tuturor, indezirabilă, detestată?

Iar, dacă, prin grație divină, ne-am naște la fel
de isteți, diferența nu s-ar face oare, doar

prin sensibilitatea unora, care astfel au acces la
harul

divin, cum diferența dintre teamă și calmul de
neclintit

este mereu una a încrederii
în sine, așadar în sacralitate?



avertizare, ca șansă, nu ca pedeapsă, o lume,

care alege mereu siguranța

ignorând libertatea sacră

Să fie har ori blestem - când rostesc ceva
aceasta se împlinește în timp și-atunci, de ce scriu

de ce-nșir cuvinte, când dinspre o anume distanță
dinspre o falsă depărtare, sosește deîndată răspunsul

să fie totul, doar cale de limpezire?

unde, nu atât ce vrea să audă unul, care te citește
ci mai ales ce-l nedumerește și-l pune pe gânduri

sfășierea, trezirea.

tu, care mă citești și care-ți schimbi chiar acum
forma, oriunde te-ai afla - sporește lumina

între noi

tocmai de aceea mulți doar speră și
li se pare că aud cum va rosti cândva
vreunul vorbele „îți amintești, pe timpul
molimei…"

când aproape fiecare simte, că este abia începutul

alteia, altora

când, mai nimeni nu e pregătit

să întâmpine adevărul

un adevăr, pe care nu va fi niciodată în stare
să-l rostească, când mai toți cei celebri ori celebrați

în astă lume, nu fac decât

să-l ocolească prin delicate, stilate cercuri
concentrice, aflându-se tot mai departe de el.

Un copil trece acum netulburat

agale, peste o apă adâncă.

doar surâs, pace și zbor lăuntric.

iar râul curge. curgea când eram copil

curge și acum, când pacea-mi unduie matca.

ACOLADE DE VIEȚI

unii visează-n beznă

lumina, alții au

coșmarul

beznei în

lumină

și-am avut cândva un prieten
acum dus, care visa noapte
de noapte, un noian de chinezi

roind în jur ca o ideologie
asumată, pe când el
își fuma liniștit

„pipa prin verzi orezării”

acum stau.

stau și ascult murmurul verilor stinse,

murmurul greierului la capătul nopții.

Un mozaic al timpului

nu-l căuta pe dumnezeu. caută-te
adânc pe tine însuți, lăsându-te găsit.

să împărțim așadar fratern



veghea, laolaltă cu păsările, iar

dacă ne oglindim mereu în toate cele din jur

fără să bănuim, că și ele se oglindesc în noi, atunci

mai rămâne ceva ascuns?

Oare, de câte ori, am vorbit deschis, unul cu altul

de parcă am murmura îndelung și singuri

în fața morții, când nu mai încercăm

să ascundem, să evităm ceva, pe cineva?

când, tocmai din lipsa de încredere însămânțată
în noi

se poate înfiripa încrederea din care teama se
mistuie,

căci am văzut, și-am cunoscut mulți oameni,
evenimente

și întâmplări, duși și duse.

Vocile lor urcă încet și firesc dintre

firele de iarbă, ce-au năpădit zidurile.

Multe, nu mai au de spus, însă simplitatea vorbelor

sunt laconic de fragede și poartă în alte zone

înrudite cu cea din care vin, contopindu-se

iar la urmă rămâne doar o briză-n miresme.

Totul se resoarbe în sine, sporind într-o lume-n
culori

însă noi așternem cu grijă cuvinte, vorbe și gânduri

în alb-negru.

Să vorbești însă deschis înseamnă să asculți.

asculți, și celălalt aude. Te aude.

doar teama, jena și neîncrederea ne împiedică

să ne mărturisim unul, altuia dinspre un adânc

pe aceste meleaguri în care cândva, însăși

spovedania sacră se preschimba într-un raport scris.

însă noi încercam, și încercăm și-acum, să trecem

sub tăcere, orice mărturisire, prin ceea ce aici numim

- în locul iubirii - refugiu, alinare și contopire

o iubire, care se spulberă la urmă și ea.

însă noi vom spune doar că s-a dus

când nici nu ne așteptam,

Cândva, un prieten murmura,

„nimeni mai credincios, mai loial, mai blajin

și cu ochi mai limpezi decât un copil încă
încrezător

ca și câinele meu. S-a dus, însă nu sunt oare și
eu aici

câinele unui înger ?



- fiindcă, nu-i așa, un birocrat `ștept și buhăit,
care înfruntă

acum arcurile fotoliului său, a constatat cândva,
cu mâna

la tâmplă, că arborele are o rană la mijloc și trebuie

curând tăiat spre a nu pune în pericol blocul în care
stai

și pe care arborele l-a ocrotit ani și ani, înălțându-se
deasupra

lui spre soare, deși un țăran, îi spunea pe-atunci
îmbuibatului

că el l-ar putea tămădui, dacă i-ar permite, însă
birocratul

cu mapa sub braț a râs disprețuitor, s-a întors și a
plecat

înspre regatul lui cu fotoliu argintat -

Iar tu, deodată te scoli acum, de pe acest pat al așa-
zisei morți

pătruns și brusc regenerat prin energia furiei,
tristeții și durerii

și te apropii de geam privind, cum îl hăcuiesc cu
fierăstrăul

circular dinspre vârf, bucată cu bucată, înspre
trunchiul

măreț și înfipt în pământul fratern

Stai și privești, neputincios și tremurând, cum din el
rămâne

încet, doar un ciot și deodată ți se pare că picături
de ploaie

mă va aștepta însă el acolo, ori
a înscris doar un fragment al însoțirii
prin timpul acestui pământ?“

Orice animal e identic cu el însuși.

numai în noi se află toate viețuitoarele.

Oare, când o viperă atacă

nu încearcă să înfrunte

doar vipera din om?

Normalitate și depopulare executivă

multora le este teamă de patul morții, deși

prin el ni se oferă șansa limpezirii lăuntrice

spre a ierta și a ne cere iertare, spre a străbate

căințele asumate, încât din drumul parcurs

clipă de clipă, să se desprindă la urmă

o adiere de împăcare.

Și-acum, zaci cu zilele, acolo pe patul de moarte

- cum ți s-a spus de binevoitori, medici

vânduți și executanți - și afară, alți executanți taie

arborele în fața căruia stăteai vara, toamna și iarna

în plină primăvară a vieții, și care îți alina durerile

când tot singur erai, însă

ei ciopârțesc acum dinspre vârfarborele falnic



se prelingpe sticla ferestrei prin care privești, fremătând,

palid și clipind totmai des - pe când, picătură după

picătură alunecă lent pe sticla geamului, deși afară

e o zi senină cu un soare strălucitor, iar vecinii stau

și ei la fereastră râzănd, fumând, bând și pătrunși

de normalitate.

Între lumi

Vești vin și pleacă
și nu dețin ecrane, nici ziare.

părinți vin și pleacă
și n-am ținut jurnal

iubite vin și pleacă
și nu lasă urme.

prieteni vin și pleacă
făr`de umor, susceptibili

interdicții vin și se înăspresc

obișnuind oamenii cu neputința
pe străzi și ulițe, ca-n transă
făr` de-o vorbă, cu ochii
plecați

pe când eu murmur și desfir durerea
cântând și nu o las să prindă rădăcini

în cele din urmă să fie decisiv
ce se întâmplă-n jur - nu e oare

mai important ce are loc în lăuntrul
adânc al fiecăruia și care se va răsfrânge

cândva, drept lume?

murmur și dezghioc durerea cântând.

nu o las să-mpietrească în mine ca o

stană de moară

și zile trec și nopți se sting
și mă simt și mai aproape de tine

când nici în rai de-aș ajunge, și chiar
de-aș înțelege acolo totul, n-aș avea liniște

câtă vreme, semeni de-ai noștri ar rătăci aici
irosindu-se, oricât de perverși ar fi acum.

și vești vin și pleacă
și ani vin și pleacă, si eu

tot între lumi

Lisabona, noaptea

M-am surprins întrebându-mă, în timp ce
vizionam străzi intime, curate și bine luminate
din Lisabona, noaptea, oare

ne vom mai plimba cândva, fără de opreliști
ori interdicții, pe străzile și ulițele luminate oranj

așezându-ne înspre seară, liniștiți
pe terasa unei cafenele?

Acum câțiva ani buni m-am îndepărtat în timp

reîntorcându-mă des la partea din mine rămasă

acolo, în altul timp al aceluiași spațiu, deși

oriunde aș fi fostmă întrebam mereu

doamne, oare ce caut eu aici?

Când ne bântuie o amintire, mai mereu
și mai toți, ne ridicăm și ne apropiem de fereastră



Vedemmereu doar frântura golului
și-un fior de groază ne străbate.

fragmentul de gol ne sfâșie, cum vorbele
și faptele ce ne uluiesc când ne oprim

trezindu-ne

în fața acestor ambuscade de nesocotință

Golul deplin e însă plin de nenumărate șanse

și posibilități, cum în sămânță, zăcea de la început

uriașul nuc, ce-mi înlesnea sub umbra lui pacea.

Unul se ridică și știe încotro.

Altul va gusta doar reluarea sub alte penumbre

sub alte semne

de ce să ne mai mire atunci acest deja văzut

în timpul circular?

Doar mersul înscrie drum.

Timpul se rotește în jurul unui miez vibrând
la hăuri de depărtare, de neatins vreodată.

Și-afară bântuie furtuna și arborii gemând se-nclină

sub vântul ce devine acum vizibil în lanurile înalte.

fotoni străbat fluid fiorul păsării sub streașină

și-un spor ne leagă, oricât de departe ne-am afla.

nimeni în jur.

îndepărtând încet perdeaua și privind îndelung
liniștea străbătută de nimicurile din jur de parcă

de acolo ar putea
sosi un răspuns

Recluziuni

cu mâinile împreunate își înalță capul spre cer

deși nu se află sub el - cerul e în ea

cum doar coborând adânc ne înălțăm

însă, cum poți dovedi o iubire?

pesemne doar privind cu sete
dincolo de-un văl, pe care mulți nu-l văd.

Când se-mbrățișează, când se contopesc

Unul pătrunde mereu dincolo de celălaltt

atras de-un gol fecund

Altul persistă în repetare și reluare sporită, oare

floarea simte că se va usca când își sporește

splendoarea?

-

Și-am pătruns în vechea rariște
așezându-mă sub nucul copilăriei.

iarbe scânteia în jur atât de vie, atât de aurie
încât părea că arde fremătând, deși răspândea

o lină răcoare

încât ammurmurat din nou de parcă
altcineva rostea prin mine vorbele:
nu eu sunt în rariște - rariștea e-n mine



ca un deșert tibetan - era și cultă.

îl întâlnești pretutindeni, acolo
unde timpul curge din belșug printre prafuri aspirate
halucinante și albe, sorbind licori verzi ori galbene

în postura de executant

al ordinului zimțat de ură, însă salutând

și rânjind întru perpetuare

căci tot ce-l interesează, referitor la altul
în lumea asta se rezuma la - cu ce mă aleg?
deși nu el, ci statul major al falselor elite, nicicând
expuse, crea și creează problema și apoi tot el vine

să omântuie potrivit dorințelor lui tainic de smintite

o lume, care spulberă și scuipă pe demnitate celui
care lasă masele și-și alege singur calea.

Când te subordonezi, te supui, te înregimentezi,
mai rămâne oare vreo urmă de compromis?

Golul e mereu o prezență adânc-resimțită

calea, viața și adevărul - de ele

nu te poți apropia prin cunoștințe
nici prin prejudecăți ori convingeri insuflate.

doar prin percepție limpezită, nudă
și de-o uimire, cu totul spontană

înlesnită parcă de conștiința pură
nici măcar bănuită a unui prunc.

Neîmpânzită de cuvinte ea nu face
decât să te înscrie drept nimeni în acest gol

abia atunci se limpezește
totul / devine accesibil.

mai ales unuia simplu
cu totul curat - barnașa.1

însingurată și suverană se rostogolește-o minge
peste asfaltul șiroind

mistuind absențe
în picurii căzând peste șoapte stinse

Și-n fața noastră drumuri paralele.
din când în când un cunoscut se topește

pe celălalt, dispare prin împrejurări

ce poartă același nume.

Ce însemnătate mai are totul raportat la eternitate,
se spune cu ușurință

cel zăvorât nu înțelege că el e închisoarea

că noi ne făurim recluziunea pe parcursul unor

vieți înregistrate

din care orice taină, orice intimitate dispar
la fel cum cunoscuții pe-un drum paralel
din împrejurări ce poartă mereu
același nume.

O tinerețe și o altă bătrânețe

pe-atunci, păsările cântau altfel.
pe-atunci zorile erau de-o prospețime de susur
înserările, grele de un neîmpovărat și dulce nectar.

eram tineri.
totul era posibil și totuși
oare de ce-mi șoptea confidențial
dăscălița de românăde pe-atunci: nu uita...toți suntem
în bălegar, dar nimeni să nu-și lase coada afară!

și-o spunea cu năduf, gâfâind, le rostea
cu-n soi de furie, ca pe o amenințare.

Tot de la ea am aflat că prostul are mintea odihnită



Iar, dacă mult mai târziumă nimeneam
pe cât puteam pe calea mea, azi

îmi amintesc - doar cei cumultmai bătrâni camine

mă întâmpinau cu o iubire blândă și printr-un surâs
lipsit de ranchiună, invidie și suspiciune.

Cultivaților le plăceau discuțiile, controversele
contrazicerile tipice doar unui ego reliefat, însă

le lipsea în genere – sfâșietor pentru mine - inima.
simfonia ei.
ne separau drumuri paralele

și totuși, acum n-a mai rămas din ei nici urma
bălegarului depus de bocanci pe vreun preș.

să fi avut oare dreptate dăscălița
în timp ce-și îmbârliga coada adânc
în scursura atât de fertilă și nu renunța

niciodată la șoaptele ei de carceră?

1 .Fiul omului (aramaică).

Patru coli albe

Să-mi fi fost oare viațamai ușoară
dacă aș fi păstrat totul pentru mine

și nu aș fi înșirat cuvinte după cuvinte
pe neprihănitele coli albe?

pesemne, cruțate ar fi fost pădurile
prin care cu atâta drag hălăduiam de mic, însă

mai toți înlocuiesc cu lacrimi ce le lipsește

mai ales cei ce răbufnesc mereu, de parcă ar vrea
să ascundă ceva, deși sunt cei ce deîndată regretă.

Să nu putem limpezi actul înțelegerii noastre
adânci, care ne tămăduiește până și de

Mi-aduc aminte, copil fiind, de porumbelul aflat
sus de tot sub cupolă, bătând din aripi, căutând

în timpul slujbei o cale de ieșire

cum o căutăm și noi cu toții, în vreme ce mai toți
îl țineau drept un înger rătăcit, ori poate chiar era

și-atunci, de ce caută el oare o cale de ieșire
tocmai din biserică?

nimeni nu s-a întrebat.
și-am simțit atunci pentru prima oară mireasma

indelebilă a poeziei învăluindu-mă - cum firea
păsării era să fie din nou liberă -

cum m-a învăluit și pe mine mai apoi
această aromă, ani după ani

mântuindu-mă, aducând cu sine
uitarea tuturor celor caduce
dureroase și insuportabile

pe care dincolo nu le vom mai căina

înțelegând, recunoscând, lăsând și pe alții

să înțeleagă, să recunoască

cum la reîntoarcerea dorită
cu un soi de sete de îndreptare
mântuitoare, nu vom mai ține minte
de unde venim, din ce pace ne rupem.

C-o să străbat din nou pădurile e sigur
unde fiecare arbore este o catedrală în respirația
unui porumbel neprihănit, bătând din aripi sub

cupolă
spre a căuta o cale de ieșire

în lume, nu putem fi siguri pe mai nimeni, se
spune

pesemne trebuie să trăim ca și cum în clipa
următoare



dincolo de înțelesul originar –

deși nu puțini așteaptă mai ales
de la beznă ceva - nu e și asta
pe potriva rătăcitorilor

ce uită - cum într-o călătorie
feroviară – gara e în același
timp și începutul și sfârșitul
călătoriei

să fie chipul unui înger, să fie o gară cosmică
în răsuflarea scurtă
pe care și-o îngăduie
eternitatea?

-

Dragostea, ce nu ne-a cruțat prin cărți, de sute
de ani

pădurile, supraviețuiește oare tuturor neajunsurilor

evocate în ele pe larg

în aceste cărți ale sacrificării lor - nu
supraviețuiește însă unei recluziuni, unei

izolări impuse

Nepăsarea cultivată e mai tare decât hormonii,
acum

când bărbați de soi caută femei spre a le citi
și cărți spre a le lua în căsătorie

ferindu-se cu toții
unii de alții în recluziunea
adaptată supraviețuirii, însă cu toți
uniți, solidari

printre coloanele uriașe ale suspiciunii.

Mă cheamă la telefon unul
(nu ca pe vremuri, când încă nu existau drăcii
mobile, ci telefoane cu fise și când spunea:
Bună! Ești acasă?)

totul se va prăbuși spre a nu cantona
în consolări și compătimiri de sine

Abia când, până și teama de moarte se topește
ești în stare să refuzi ferm tot ce ți se impune

când îți asumi toate riscurile, mai ales cel al morții
teama îi cuprinde atunci pe cei ce le-au provocat.

Doar cel ce alege incertitudinea va simți
cufundarea

în liniștea învăluită într-un gol, pe care nu-l
bănuia deloc.

doar celui ce pășește în incertitudine i se vor
arăta

- grație uimirii pure-a întâmpinării ei - tainele

pe care însă nu le va mai putea mărturisi acum,
nimănui

-

te contempli în oglindă
și ceea ce reflectă ea
e doar aparență, dar
dacă oglinda e așezată
înaintea văzduhului
pur, când te retragi
din ea, oare cine
va apare acolo,
oare nu chipul
nostru dintâi?

ce chip ar purta altminteri viața, lumina?

ne privim asemănarea
în oglindă și-n aceeași clipă
mii de chipuri unduiesc prin ea
se mistuie voalându-ne chipul
însă noi nu vedem decât nuanțe
ale aceluiași chip, ca pe o poartă
pe care o va deschide, fie îngerul
fie demonul, când mâna ta
dreaptă, ce face stânga,
să nu știe – să spunem



pentru cei ce-L acceptă și-L recunosc

grație libertății dăruite.

trezirea e înviere.

Capcana

totul e să renunți, nu contează la ce
spunea cândva un monah celebru

bănuind că doar când te împotrivești
îți dai seama că ești într-un stat totalitarist.

deîndată ce renunți și refuzi
se sfâșie vălul și cineva, care bătea de mult la ușă

este acum lăsat să intre

acum, când mulți își schimbă atitudinea
după cum bate vântul

însă care au mereu la îndemână o explicație.
pentru orice.

Un deținut politic spunea prin anii 60
mi-i rușine pentru voi, pesemne
spre a se simți și mai izolat

însă cum poate unul dovedi ce n-a comis

nu e atunci orice dogmă o declarație de război

în care trebuie acceptate doar adevăruri patentate

într-o societate schizofrenă, care și-a expatriat
omenia.

însă eu măminunez, nu atât de ceea ce fac cei
adaptați

cimai ales așa-zișii prieteni și cunoscuți

care deîndată ce te zăresc
trec pe trotuarul celălalt

acum abia îngână cu glas umil: oare s-a terminat . . .
să pot în fine pleca și eu, să mă simt din nou acasă?

Și-am auzit ca prin minune șoapta lui Iisus:
unde nu este decât unul singur, eu sunt cu el.

-

Cărțile se scriu, se înșiruie vorbă cu vorbă, însă
să deslușești cutremurul iscat de tumultul vorbelor

asta e totul.

Să fii una cu duhul ce se desprinde din ele, le scapă
unde Duhul e mamă -

Doamne, ce lumină accentuată acum, îngerul

după cum Hristos e chipul Luminii

unde lumina e în Lumină

e pretutindeni și mereu acolo.

somnolență și trezie - libertate ori siguranță

unde sacralitatea nu e subiect de discuție, de
controverse

ci de cufundare-n tăcere, liniște, recunoaștere și
afirmare.

Agitația năucă, zadarnică este amorților întru duh

Odihna - în miez adânc – a celor vii:

vor veni zile în care mă veți căută și nu mă veți găsi

El nu vine ori va veni, cum așteaptă mulți

este de mult în noi, mereu

pentru cei ce-și deschid inima



răul are loc, numai când binele e spectator
iar dreptul la opinie, doar slogan de vot, însă

cât de departe sunteți voi în stare să mergeți

slugarnici, răbdători și profitori, alunecând
treptat în robie pe propriile meleaguri

manipulați cu atâta rafinament încât

nici măcar nu băgați de seamă?

când nu atât, cât de tenace
testează ei că se poate merge

ci mai ales, cât de răbdători vă lăsați voi înglodați
în acest mers al ignoranței, fricii și panicii?

e bine.

va fi și mai bine și toate guvernele sunt bune
câtă vreme vom fi cu toții de aceeași opinie, așadar

cât de departe și de răbdători sunteți în stare să
mergeți

până veți primi epoleți de denunțători ai
propriilor frați

ori mergeți deja în pas cadențat?

cât de departe sunteți în stare să mergeți răbdători

pășind treptat în blânda dictatură?

(tuturor celor care nu sunt în stare să privească dincolo de

marginea farfuriei, care" s-au bucurat "de libertate însă

au uitat că libertatea e mai importantă decât viața.)

IOAN PETRU CULIANU

(1950 - 1991)

EXOSSIBUS ULTOR..*

Puţine veşti pot fi mai neliniştitoare decât
dispariţia unui om, chiar dacă aceasta nu e în între-
gime neaşteptată. O moarte, chiar atroce, este un
reper sigur; dar cum poţi să-ţi frânezi imaginaţia
de a produce fantasmele cele mai năpraznice în le-
gătură cu dispariţia unui prieten? Torturat, mutilat,
distrus fizic şi psihic în abatoarele puterii? Nici o
supoziţie nu e infirmată de realitate: ba chiar, poate
că nici o supoziţie nu este atât de teribilă ca realita-
tea (minţile unora, incapabile de a vedea departe,
pot născoci infemuri rafinate).

Poate, desigur, astfel de consideraţii trebuie
ţinute departe de familia dispărutului; dar cine ar fi
în stare să mai întreţină acum speranţe false? Ace-
leaşi fantasme se perindă, desigur, până la limita
suportabilităţii, şi prin inima celor dragi; este mai
moral a le trece sub tăcere, sau este mai moral a le
pune sub ochii responsabililor încă neidentificaţi,
dar bănuiţi de fiecare?

În această agonie pe care ne-o înfiripă ima-
ginaţia şi de care noi, prietenii dispărutului, nu pu-
tem scăpa prin nici un mijloc, viclenia raţiunii stre-
coară totuşi un gând consolator, provenind dintr-o
veche familiaritate cu istoria şi cu veşnica realitate
a Puterii.

Nu există Putere bună. Dar există Putere
proastă. Există Putere care nu vede decât la doi paşi
în faţa ei, neputincioasă a prevedea viitorul apropi-
at, prinsă în capcana propriei sale lipse de inteli-
genţă. Or, chiar în acest lucru există o consolare.

Un scriitor viu poate deranja, din când în
când, Puterea (acest lucru va rămâne valabil în ve-
cii vecilor); un scriitor dispărut, însă, are capacita-
tea de a deranja puterea în mod permanent, păgu-
bitor, prin mii de canale şi de guri. Când cineva pu-
ne răzbunarea înaintea pagubei, aceasta nu e numai



iar păianjenii şi-au răspândit pânzele printre toate
trestiile, în bătaia vânturilor. Agale, păsări mari
aşteaptă în ocoluri cadavre pe măsură.

Când te-ai născut în acest univers, accesul la
alte universuri e dificil. Dar nu e cu totul imposibil.
Mizeria nu este un păcat împotriva Spiritului.

(.. . . .)
Omenirea n-a găsit încă nici un remediu îm-

potriva morţii. Totuşi, minuni fără îndoială există.
Îndrăzneala de a produce o idee poate duce la viaţă.
Iar singurul mod de a produce idei este de a le nega
pe cele care formează universul îngheţat al românu-
lui de astăzi. Moartea este un nu spus vieţii; dar şi
viaţa este un NU spus morţii.

Aveţi curajul de a spune NU şi veţi învia a
treia zi.

Creştinismul spune că toate păcatele se iartă,
chiar şi păcatul împotriva Spiritului. Căci nu există
altă moarte decât moartea spirituală şi nu există
altă înviere decât aceea în fluviul ideilor. Nu în
mlaştina lor mohorâtă.

EXIL

S-a spus, nu de mult, că am intrat într-o nouă
fază a exilului: „.. .el (M. Eliade) spune un NU decis
şi senin celor care ar dori să-l transforme într-un
martor decorativ pentru o agonie ce se pretinde o
reînviere11 (Ethos, nr. 1 , p. 5). Pe deplin convinşi
că în acest nou exil, al opţiunii responsabile, exil în
afara dar şi înlâuntrul ţării, multe dintre diferenţele
istorice ale „vechiului" exil s-au şters, au devenit
fără sens, am vrea totuşi să adăugăm că există anu-
mite scheme psihice persistente ale situaţiei de exilat.
Iar aceste scheme profunde dau exilatului ,aproape
un privilegiu cosmic.

(. . . .) Voluntar ori involuntar, exilatul trăieşte
aşadar o situaţie„arhetipală”, care-1 asimilează ori-
cărui „erou” şi oricărui„iniţiand”: el s-a „rupt din
mal” şi navighează singur printre ape, pândit de
monştrii necunoscutului..

* fragmente din volumul Ioan Petru Culianu -
„Păcatul împotriva spiritului”, editura Nemira 1999

o dovadă de îngustime a viziunii viitorului, ci şi un
semn că totul este egal. Ne putem ascunde chipurile,
de spaimă, înaintea acestor ultime spasme. Dar cu
toţii ştiu - victime şi călăi deopotrivă - că va veni
un după, în care viclenia raţiunii va interveni fatal
ca să facă ordine. Atunci pagubele se vor măsura
drept, iar folosul va deveni din nou un principiu
călăuzitor al urmaşilor.

Al urmaşilor care vor vedea mai departe de
dispariţia unui scriitor, ştiind că aceasta nu poate
produce nici un bine:
ex ossibus ultor..

PĂCATUL ÎMPOTRIVA SPIRITULUI

Creştinismul afirmă că toate păcatele se iartă,
afară de unul singur: păcatul împotriva Spiritului.

In ziua de astăzi, păcatul împotriva Spiritului
are mai multe nume: imobilism, minciună conso-
lidată, genocid cultural. în expresia „genocid cul-
tural", efectul ucigător al păcatului este imediat
vizibil.

Fizica modernă ne oferă o metaforă atrăgătoa-
re: cea a unui număr infinit de universuri posibile
care există în mod tot atât de „real" ca şi acela pe
care îl împărtăşim cu toţii, acesta din urmă nefiind
exact un univers între celelalte, ci un fel de secţiune
printr-un număr infinit de universuri paralele.

Tot aşa, plimbându-ne din loc în loc pe pă-
mânt, suntem nevoiţi să admitem că nu există o
singură, ci mai multe realităţi singulare, create de
un mare număr de spaţii cultural-istorice diferite.
Intr-un anume sens, trecutul fiecărei culturi nu
este nici el mort, iar viitorul ei este deja prezent in
nuce; nenumărate universuri ne aşteaptă după toa-
te colţurile: în anumite locuri, ajunge să traversezi
o stradă pentru a schimba ostensibil universul.

Mizeria este şi ea trăsătura unui univers com-
plet, psihic, etic, estetic. Mizeria, în toată tristeţea ei,
colcăie de viaţă ca o mlaştină. E departe de moarte.
Vezi flori de nufăr ridicându-se din noroi pentru a
fi rupte şi luate; vezi insecte înghiţite de peşti şi
broaşte zbătându-se în cioc de cocor; un stol de
păsări inofensive prosperă hrănindu-se cu ţânţari,



literarturii contemporane, indiferent unde se află ei,
în țară, ori înafara ei. Fapt semnalat și de criticul
Dumitru Chioaru în revista Ramuri nr. 08/2010
„. . .Fiind departe de viaţa noastră literară, el a ieşit –
cum se spune – din cărţile celor care fac şi desfac listele
canonice.”

Iar acum, cel care a dat literaturii române volume
de certă valoare, care a tradus (transpus, cum obiș-
nuia Andi să denumească traducerile sale) autori de
primă mărime din literatura contemporană germană,
s-a întors la casa Tatălui, în liniștea și tihna eternului.
Fie ca Tatăl ceresc să-l așeze între cei buni și drepți,
dăruindu-i liniștea și odihna eternului.

Binecuvântată fie-i amintirea! Eu îi voi simți lipsa
câtă vreme voi mai fi în lumea albă.

regăsire
lui A.Z.

aici la acest capăt de țarină
străbătut
ca pretutindeni
de trecere
și nemiluire
s-a împlinit
ziua cea dintâi
ziua în care
cețurile
neputința
înșelăciunea
moina
s-au pierdut
în pâlpâirea
abia zărită
a razei
aflată
dintotdeauna
acolo
pe malul celălalt
blajină
îngăduitoare
fără margini

din volumul „Murmur dincolo de tăcere”,
editura Limes, Cluj 2021

EUGEN D. POPIN

S-a stins la amiaza zilei celei dintâi din iunie

Ceea ce voi scrie aici sunt gânduri pe care nu mi-
am putut imagina vreodată că realitatea mă va adu-ce
dinaintea imaculatului și va trebui să las tristețea să
mă rostească în cuvinte. Un mesaj venit în dimineața
celei de a doua zile a lui iunie, tulburând seninul și li-
niștea colțului meu de lume, îmi aducea o veste care,
la prima lectură, m-a fulgerat, m-a oprit la mijlocul
clipei, m-a cutremurat până în adâncul sinelui. Iar eu
refuzam la modul cel mai vehement să cred conținutul
lui ce venea de la bunul meu prieten și coleg de redac-
ție Vasile Gogea. Care îmi transmitea faptul că omul,
prietenul meu, poetul Andrei Zanca, cel care mi-a stat
alături la realizarea proiectului „Alternanțe” s-a stins
la amiaza zilei de 1 iunie 2022 în orașul său de reședin-
ță Heilbronn.

Ultima oară când am vorbit la telefon cu Andi,
era în după amiaza zilei de 11 mai 2022, vocea lui era
un pic altfel decât de obicei, parcă mai puțin vigu-
roasă. Iar de data asta, convorbirea noastră a durat
doar (!) o jumătate de oră. De obicei durata convorbi-
rilor noastre depășea o oră bună, noi având întot-
deauna multe de discutat și de comentat. Printre altele
și lecturile noastre erau subiecte care prelungeau une-
ori foarte mult convorbirile. Era o mare satisfacție
pentru noi amândoi să constatăm că aveam, nu rare
ori, aceleași puncte de vedere privind cărțile unor
scriitori importanți germani, dar nu numai. Pe lângă
faptul că discuțiile cu Andi erau, măcar pentru mine,
dovada celei mai sincere prietenii, amândoi neocolind
niciodată puncte sensibile din cotidian, ori din viața
privată. Ele erau și ocazia de a vorbi limba în care
scriam și citeam, comentând nu rareori articole din
presa literară din țară.

Din păcate, Andrei Zanca, un scriitor cu o vastă
și profundă cultură, a fost „uitat” de cei care se cuve-
nea să-i acorde atenția binemeritată. Ori datoria cri-
ticii literare, a oricărei literaturi, este să analizeze critic
lucrările scriitorilor importanți și reprezentativi ai



Câteva imagini de la vizita mea la HeilbronnPENUMBRE

Andrei Znca in memoriam

Mă auzi – răsuna ecoul desfirându-ți vocea
Venind parcă de la marginea timpului

Da te aud – te auzeam ca de obicei
Atâta doar că tu erai între acum și etern

Ghemuit în naivitatea mea
Murmuram rugăciunea cea smerită

Doamne nelegiuit-am dar iartă-ne
Iarăși și iarăși mântuindu-ne

După o vreme înseninat parcă
De limpezimea înaltului

Ai adus vorba despre Buna ta
Care-i plângea pe cei fără de Dumnezeu

Cuvintele tale vibrau blânde
Prin eterul în care ne aflam alături

Mă auzi – ai repetat pe neașteptate
Ca pe o reintrare în lume

Sunt aici și te aud la fel de limpede
Precum depărtările în care rătăceam amândoi

După amiaza aceea de cireșar
Lumina ei va rămâne încă multă vreme

Ca un freamăt abia bănuit
Dincolo de hăul tăcerii



iar eu am început să alerg –
mă îndepărtam cât de cât
ca să revin în viteză la sânul ei
mierlele cântau în neștire
acoperindu-i zâmbetul subțire

***
pune mâna! ai zis
simți cum lovesc ele
nerostitele
cu pumnii
cu coatele și genunchii
cu fruntea și
cu năsucul

în pântecul tăcerii?

***
bate lumina toamnei în cercevele
abia acum se vede ca lumea cum îmbătrânesc oamenii –
ai zis

ca un deal care a luat-o la vale
acoperind cu totul aşezarea precară de la poale
aşa îmbătrâneşte omul

bate lumina toamnei în rădăcinile arborilor prăbuşiţi

***
iubirea e ștergere
ori măcar atenuare a tuturor asperităților
dintre un bărbat și o femeie
construiți pe coordonate biologice complet diferite
dacă nu chiar contrarii – zice Ana

asperități nu doar
de ordin aperceptiv
ci mai ales afectiv și spiritual

despre limitele îngăduite de fiecare dintre noi
toleranței ar trebui să vorbim– zic

***
Ce timpuri, doamnelor și domnilor, ce timpuri!

Trecut-au vremile rostirii,

MIRCEA PETEAN

*02.02.1952
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Alte și alte poeme ale Anei

***
aura sonoră de deasupra creștetului meu vibrează
în deplin acord – ca să zic așa – cu verdele frunzișului

prinși de mână (să nu cumva să se piardă – se-aude
un glas cârtitor)

pășim alene pe aleile parcul din cartierul unde am
viețuit vreo 20 de ani

dar ce sunt aceia raportați la vârsta Universului?
mai nimica, într-adevăr, mai nimica

am visat că poezia e sarea din deșertul cuvintelor –
zice Ana

poate că inconștient ai reformulat o zicere mai veche
de-a mea –
poezia e sarea din lacrima umanității –
zic

atunci s-o lăsăm baltă dar nu înainte de-a decreta –
poezia e lacrima din deșert – zice



vom trece pașnici (oare?!) vămile tăcerii
cu corcodușul înflorit al vecinului,
cu păpădiile și bănuțeii poetului,
cu pomii înfloriți în grădini și livezi interzise,
în parcuri închise, la margini de drumuri pustii;
tufa de yuca strașnic ne păzește pe toți,
tufa de yuca strașnic le păzește pe toate
de crudul aprilie,
cât încă-i vie...

Împreună – zici
Cum altfel? – zic

***
nu corpul
ci urma corpului tău
acolo – în urma corpului tău mă întind
cu toată greutatea corpului meu
îmi întind brațele în formă de cruce
închid ochii și ascult tăcerea ca pe un dar divin
aud și ascult acum liniștea vuindă a minții mele se

face scrum
și din scrumul acela se naște tăcerea de-nceput de

lume
tăcerea din primordii

taci
și du-te
îndepărtează-te puțin

nu piciorul
nici pasul
ci urma pasului tău
acolo – în urma pasului tău mi-am așezat zâmbetul
zâmbetul meu pe care tu te-ai temut că l-aș fi pierdut
dar el nu dispăruse – cum să dispară așa nitam-nisam –
se pitulase doar la o margine și așteptase răbduriu
nașterea tăcerii din rugul liniștii prefăcută-n scrum

nu glasul
ci urmele glasului tău –
ecourile rostitelor și nerostitelor
răsună în turla inimii mele

vino
acum poți reveni

așează-te lângă mine
ia-mi capul în mâini
pune-l în poala ta
și cântă-mi una de dor
pentru ca să mor
fericit

DORIN ȘTEFĂNESCU

Inima şi cuvintele

Nu am ales întâmplător acest titlu, ce reia un
vers dintr-un poem, pentru însemnările pe margi-
nea volumului Poemele Anei, de Mircea Petean. Nu
atât deoarece cuvântul este rostit cu inima, iese din
inimă, cum se spune, cât mai ales pentru că el este
inima, fiind al inimii care cuvântează şi scrie poemul.
Să remarcăm mai întâi că acest cuvânt ajuns în
pagină e mai mult decât ceea ce se lasă spus spre
auzire, căci „cuvântul nu se rosteşte – / se în-fiin-
ţează”; ceea ce înseamnă că modul apariţiei sale nu
ţine în primul rând de natura sa rostitoare, ci mai
degrabă de ajungerea sa la fiinţă, de noutatea pe
care o pune în vedere. Iar cuvântul ia fiinţă aşa
cum ar lua lumină din propria-i ivire, se dă pe sine
în lumea poemului, cea mai bună dintre lumile
posibile, căci e singura în care el se poate naşte,
fiind doar aici cu adevărat acasă.

Poezia lui Mircea Petean este o celebrare a
cuvântului care, luând fiinţă, se revarsă în cuprinsul
primitor al poemului, află albia rostirii, se înfiinţează
şi creează. Iar dacă, uneori, se simte numai „cenuşa
cuvintelor pe limbă”, ceea ce nu se mai poate rosti
nu e o mărturie a cuvântului defunct, ci a celui
trecător şi mistuitor, care lasă după sine urma
arderii sale. „Aş vorbi despre urme”, spune poetul,



ca şi cum ceea ce i se dă spre vorbire ar ţine mărtu-
risirea trează, ar vorbi în continuare chiar şi în şter-
gerea oricărei puteri de numire. Subtilă, în aceste
poeme, este frecventa alunecare de la celebrarea
amintită, a naşterii cuvântului, la oficierea unui
ritual al amuţirii, al topirii în chiar ceea ce nu se
poate spune. Dar nu e acesta însuşi rostul poeziei,
de a lăsa mai mult nespus decât spus, de a „vorbi
despre un anume sfârşit”, atât de a-nume încât lasă
loc urmei, urmării?

Cuvântul e surprins între aceste două instanţe
ale sale, între izvor şi vărsare, început şi sfârşit al
putinţei de a fi. Dar nu e un sfârşit care închide,
aşa cum cuvântul obişnuit se închide şi piere în
ceea ce spune. Cuvântul viu al poemului rosteşte
chiar şi după ce toate cele ale lumii au amuţit, sau
mai ales atunci, în absoluta vacuitate şi eclipsare a
sensurilor mundane. Ce înseamnă, de pildă, că
„vorbele cu paşi uşori/ rostuiesc respiraţiei preajmă”
sau că „umblă ca o mână-n somn cuvântul”? Nu
depun acestea mărturie despre viaţa unui cuvânt
ce se spune discret, abia auzit, în ritmul respiraţiei
la rându-i neauzită, al somnului legănat de o mână
nevăzută? În poem, totul se naşte şi sfârşeşte sub
zodia unui cuvânt ce rosteşte în trecere, ivind
imagini în mişcare, crâmpeie de sunete. Mai
degrabă discontinuităţi fragile, articulări frânte,
fracturi de limbaj care tocmai ele conferă,
paradoxal, forţa de expresie a acestor poeme.

Cuvântul inimii – cordial – iese din necuvântul
celor care nu ajung la rostire pentru a sfârşi în
necuvântul care îi poartă urma, prezenţa vie ca
temei al poemului. În acest loc roditor, totul
vorbeşte, se preschimbă în cuvântare, ia fiinţă în
lucrul care ia cuvântul: „chiar sub ochii noştri
pădurea/ (.. .)/ se metamorfoză în cuvânt”, fructul
ploii se pârguieşte „în lumina acelui cuvânt”, toate
se aşază „sub streaşina acelui cuvânt”, „sub
acoperişul în formă de Δ al acelui cuvânt”. Un loc
dat spre locuire, căci doar poposind aici înţelegerea
dă de înţeles, supravegheată de nimbul de lumină al
cuvântului, de bolta misticei delte care îi deschide
orizontul. Aici, într-adevăr, toate devin volatile,
uşoare, cuvinte cu aripi, neîmpovărate de gravitaţie,
eliberate din „muşuroaiele de cuvinte” fabricate
pentru a fi comunicate. Asistăm la o miraculoasă

prefacere care dă sens facerii: „cuvintele se făceau
albine în zbor”, ca şi cum ceea ce se spune aspiră la
mai mult decât ar face-o spunerea însăşi. În
vârtejul acestei transformări, cuvântul se revarsă
spre înaltul care îi absoarbe mierea.

Printre cele mărunte şi umile, doar inima
reprezintă temeiul creşterii şi al zborului. Creaţia
poetică pune aici în lumină sensul, nicicând abolit, al
celor aparent nesemnificative, virtutea marginii de a
pune început. Nu putem vorbi, în poezia lui Mircea
Petean, de marginalitate ca de un câmp umbrit al
fiinţei, de făptura descentrată a lucrurilor. Marginea
vorbeşte prin sine, căci acolo se adăposteşte cuvântul
cu adevărat poetic. Nu în nucleul central al rostirii
pline este sălaşul său, în sensul împlinit al celor deja
spuse, ci în marginea spunerii, cea care stă între
nespus şi spus, ca într-o prespunere deja arătătoare, în
sensul pieziş al preagolului. De acolo, din prevenirea
sa originară („colosal nu e cuvântul în sine ci ceea ce-l
prevesteşte” ) prinde a răsuna cuvântul, „cheamă din
marginea/ ceea”, „de dincolo de marginea marginii”.
Şi atunci marginea nu îşi rosteşte decât golul, absenţa
prezentă, deci „o absenţă plină” de libertatea
posibilului.

O poezie a posibilului, acesta ni se pare a fi rodul
creaţiei lui Mircea Petean. E prea puţin? Dar nu stă
tocmai în posibil temeiul nevăzut al tuturor
orizonturilor, mănunchiul din care se desprind
drumuri înspre toate zările? Şi ce-i dacă „miezul nu-i
nicăieri/ a rămas doar marginea”, iar „lucrurile sunt
uneori doar suprafeţe/care dispar”? Răzbătând prin
toate, din marginea lumii nevăzute, ceea ce se arată în
cuvântul care îl spune este singurul lucru cu adevărat
important: „ce se vede-i un bob de rouă”. Atât şi
nimic mai mult. De aici, din aproape nimicul acesta
izvorăşte aproape totul, un mai mult decât am putea
spune şi vedea. Tot ce se iveşte de aici, tot ce urmează
ca urmă a cuvântului este splendoarea pe care o
răspândeşte lumina inimii: „lumina din ochii tăi/ se
revendica din lumina rădăcinilor lumii”. Redefinind
apoftegma carteziană, iubirea adună laolaltă („eşti
deci sunt”), leagă într-o singură lumină pe toate cele
văzute de temeiul lor nevăzut.

„O scufundată imagine” prin care se vede ceea ce,
altfel, nu e dat vederii: „surâsul în colţul gurii uitat/ ca
un fluture viu”. Totul e viu, spuneam, în aceste poeme



ale inimii, şi, tocmai pentru că sunt manifestări ale
viului, ele sunt aidoma vieţii pe care cuvântul nu o
poate spune până în adânc, „sensul ultim scapă”.
Rostul poeziei este de a da începutul, nu sfârşitul; cu
lumea ei toate încep, iar cuvântul – chiar dacă se
sfârşeşte la un moment dat – nu poate rosti sfârşitul
însuşi. Şi nici nu ar fi de dorit; poemul rămâne pururi
deschis, ultimul apare mereu pe chipul primului, într-
un început nesfârşit. Ceea ce conferă singularitate – şi
absolută originalitate – discursului lui Mircea Petean
este rostirea în fulguranţa mişcării, pulsând în ritmul
inimii care o însufleţeşte. Poeme ale iubirii? Fără
îndoială, dar şi, prin ele, ale vieţii care ţâşneşte „ca
un zeu solar abia ieşit din găoacea cuvântului”. Mai
mult decât ceea ce se vede în lumina inimii care
bate în cuvânt nu putem spune. Aici însă nu noi
suntem cei care vedem, „zeii doar avându-ne/
poate/ în vedere”.

IOAN HOLBAN

Duhul feminin al poemelor

Despre Mircea Petean şi cartea sa emblematică,
Poemele Anei, ajunsă acum la a doua ediţie (Editura
Limes, 2019), s-au pronunţat critici literari din toate
generaţiile, încă de la debutul cu Un munte o zi
(1981) pentru că, iată, în fiecare volum și antologie de
versuri din cele peste douăzeci, există măcar un ciclu
liric purtînd acest titlu; Nicolae Manolescu remarcă
„faza de disponibilităţi multiple” în care se află „un
virtuoz al «imprecaţiei», ca şi al «cîntecului»”,
Constantin Ciopraga scrie despre fluxul continuu al

textelor care constituie erotica lui Mircea Petean, cu
„ecouri din cîntările trubadurilor, miraje romantice şi
simbolisme moderne”, Gh.Grigurcu vorbeşte despre
impresionantul „cult al iubirii”, Cornel Regman
găseşte că un ciclu cu această temă din volumul Lasă-
mi, Doamne, zăbava! este „cel mai unitar, expresiv şi
ataşant”, aducându-l pe poetul transilvan aproape de
„mijloacele curente ale textualiştilor”, Mircea Zaciu
vede în poezia lui Mircea Petean „neliniştea celui ce
caută şi se caută în spaţii securizante, uneori, de-a
dreptul mitizate”, Ion Pop descoperă încă de la debut
„un lirism al firescului şi simplităţii actelor
existenţiale, integrate marelui flux vital”, Cristian
Livescu descoperă o „filieră cu Rilke”, Ştefan Borbély
găseşte în Poemele Anei „o iubire discretă, cu evidente
urme de ceremonial şi tandreţe”, Paul Aretzu crede că
Poemele Anei reprezintă „o obsesie a lui Mircea
Petean”, imaginând un „traseu de iniţiere”, pentru ca
Al.Cistelecan să ofere un portret foarte percutant al
poetului: „Tehnician al uimirii, comportîndu-se
asemeni unui scamator a cărui specialitate constă în a
face imprevizibilă şi derutantă realitatea cea mai la
îndemână, Mircea Petean are şi câteva momente de
sinteză a calităţilor în care ingeniozitatea e pusă în
serviciul unui lirism vag ceremonial, iar privirea sa
transgresivă, racordată la stratul obscur al lumii şi la
pulsaţia subterană, se integrează într-o stare mai
profundă, trecînd din registrul uluielii regizate în
acela al adoraţiei ritualice”.

Poemele Anei se scriu dintotdeauna; de dinainte
de a se ivi într-o biografie pe care o rezumă în cele
Câteva cuvinte lămuritoare la ediţia întâi („În sfânta
zi de 27 octombrie 1977, la Borşa, un orăşel pitit între
Munţii Rodnei şi cei ai Maramureşului, unde ajunse-
serăm amândoi cu repartiţie guvernamentală, la o
şedinţă a Cenaclului «Metamorfoze», în cadrul căreia
citise poeme Echim Vancea, vărul ei, cu care am
rămas prieten – minune! – până în zilele noastre, în
ciuda faptului că, cică, i-am făcut praf producţia
textuală pe care avusese îndrăzneala să ne-o pună pe
masă atunci”, scrie Mircea Petean la peste patruzeci
de ani de la primele poeme ale Anei), dar, poate, şi
dincolo de durata acelei biografii: „Ultimul poem
inclus în carte – Ana în Liguria – e din septembrie
2007, asta deoarece ultimul poem al Anei se va fi
scriind poate, după dispariţia mea, cine ştie?”, se



întreabă retoric neliniştit Mircea Petean la Genova,
în Liguria, în urmă cu câţiva ani. Experimentul
poetic al lui Mircea Petean, unic, după cum spune
critica de întîmpinare, pivotează în jurul Anei, femeia
întâlnită „la Borşa” şi fantasma pe care o nasc visarea
şi som-nia, în legătură pe canale subterane cu
paradigma eminesciană şi aceea (neo)romantică de
azi: „iată o femeie clipeşte din pleoapele ei/ ca doi
solzi vegetali mărunt şi des/ cum şi-ar zbate aripile o
rândunică în/ jurul cuibului gata să cadă se/
desprinde răsuceşte domeniul ca pe/-un papirus îl
face sul apoi îl bagă în/ sân după ce şi-a umplut
cofele cu apă/ aşa înaltă şi dreaptă păşeşte prin/
inima mea" (Cîntec). După întemeierea prin cununia
la starea civilă în Sighet şi „nunta mare” din Jucu
Nobil, Ana (i) se înfiinţează prin cuvânt, fixând
uimiri, precum aceea de a vedea marginile unui bob
de rouă, căutând refugiul la marginea marginilor
alături de „făptura-ţi ceresc de pămînteană”,
câteodată, într-un peisaj lacustru, între „încovrigate
sălcii şi luntrea ancestrală”, alunecând „pe ape
tulburi/ pe ape adânci/ pe lotcile mele din răşină de
brad”, primind în voluptate somnia unui cântec de
leagăn: „lasă-mă să adorm/ somn-odor/ şesului
inform/ dacă tot m-ai părăsit/ degetar/ muntelui
strălimpezit/ nu-ndrăzni să mă visezi/ negreşit/ mai
sunt amiezi/ lasă-mă să dorm/ somn-odor/ şesului
inform/ chiar de aud îmbieri/ vuiesc văi –/ niciodată
nicăieri”: Ana e chipul de pe zarea lumii, e
personificarea universului însuşi, e femeia întâlnită la
Borşa şi fantasma care naşte poezia, într-o geneză
reciprocă: „eşti deci sunt”, scrie Mircea Petean în ori-
zontul (re)naşterii sale în poezie, în bibliografia de
după biografie.

În Poemele Anei, visarea şi somnia îşi asociază
ceea ce aş numi o poetică a departelui, elementul de
coeziune pentru un univers care se întinde de la „un
ţărm pe Insula Paştelui”, prin „ceţoase cruguri”, pînă
la „depărtările cu stînci”, în refugiul de piatră din
Nordul spre care cuplul erotic pleacă în pelerinaj:
„Ana/ drumul spre Nord e deschis/ liber e drumul
spre Nord/ hai să-l străbatem pe jos/ hai să pornim
împreună/ Ana/ spre Nord/ hai la drum/ când
obosiți/ ne-om prăbuşi în marginea lumii/ şi-om
adormi sub zăpezi –/ doi prunci pe care clipa din
urmă îi va fi surprins/ într-o ultimă disperată

îmbrățişare –/ va veni îngerul şi va aprinde o
lumânare/flacăra ei discretă va arde-n tăcere/ până
când moartea picura-va-ntre buze nectar şi miere"
(Praf, noroaie, zăpezi). Mircea Petean şi Ana, fiinţele
care (re)fac unitatea, pe Unu, în poezie şi, cum s-a
văzut, în viaţă, descriu o geografie a lor, un spaţiu
fiinţial, identificat în înverzita vale unde s-a răsturnat
carul cu greieri, într-o luncă vibrînd după trecerea
apelor, o pajişte alpină unde doineşte cel care „umblă
în cer la coasă”, locuind în casa din vis, care „se
construieşte singură”, între maci şi albăstrele pe
Prunduri, în Gropi, „cu margini bătute în fragii altor
veri”, în casa surpată a unchiului din Bărc, în Munţii
Maramureşului, „la o făbricuţă de texte” ai cărei
salariaţi „erau cu toţii copii”, la Jucu Nobil pentru a
clădi „un foc în formă de piramidă”, alături de Ștefana,
cealaltă figură tutelară din Poemele Anei, în orăşelul
„ghemuit la picioarele muntelui”, la casa părintească
pentru a primi „binecuvîntarea bunicii” şi „urările de
bine ale străbunilor”, în sfârşit, într-un loc unde la
început a fost muntele, iar „la sfîrşit a fost muntele/
aidoma unei catedrale de ape”: departele din poezie și
spațiul ființial ale lui Mircea Petean se află la/ în
marginea marginilor: „acolo unde începe sfârşitul/
crengilor de brad/ se-aprind candelabre în creştetul
cerbilor/ acolo unde începe sfârşitul/ suişului de
piatră/ dă în spic fuiorul mistuit de dor/ acolo unde
începe sfîrşitul/ anilor de pribegie/ leagă cuvîn-tul în
marginea marginilor/ acolo unde sfârşitul umbrei
mele/ începutul umbrei care te vesteşte/ este/ izvoarele
au spălat locul –/ pe o pânză ţesută din păsări şi vânt/
o nouă făptură depărtarea-nfiripă".

Căutînd zadarnic „mitologii post-moderne”,
Mircea Petean regăseşte orizontul mito-poetic româ-
nesc, referenţii şi semnele sale de identificare pentru
că, iată, Poemele Anei se construiesc (şi) pe conturul
unei constelaţii simbolice, începând cu pîntecul rodi-
tor, asociat sunetului de toacă în lemn verde, proiecţie
a vieţii ce va să vină: „dormi/ surâsul în colţul gurii
uitat/ ca un fluture viu/ e un fel al vieţii/ de a-şi răs-
punde sieşi/ o/ auzi cum bate un os/ în toaca de lemn
verde/ a pântecului tău". Tot astfel, creanga de nuc
înmugurit e un simbol al fecundităţii, plopii sunt ai
doliului, ai pierderii şi suferinţei, marcând un foc al
năruirii vieţii, precum casa unchiului din Bărc, după
cum salcâmul e un simbol al rezistenţei cuplului



erotic: „pe fundul oceanului de stele/ ochiul calcanului
priveşte tangenţial/ spărturile-n gard le acoperă scân-
duri/ de linişte şi uitare/ duceam la gură pumnii/ um-
flaţi de florile albite de spaimă/ cuvintele se făceau
albine în zbor uneori/ limba creştea ca pâinea de
casă/ după douăzeci de ani sau mai mulţi/ păstăile
sonore sticlesc în salcâm/ după douăzeci de ani sau
mai mulţi/ rugarul îşi scutură păstăile/ e sărbătoare
în memoria mea/ Ana/ după douăzeci de ani sau mai
mulţi" (După douăzeci de ani).

În aparenţă, în cea mai recentă carte a lui Mircea
Petean, Mai vorbim. Alte poeme ligure (Limes, 2020),
structura liricii urmează liniile ştiute; regăsim un
grupaj Poemele Anei, cu transferul figurilor tutelare
de acolo, Ana şi Ştefana, o geografie şi un timp asu-
mate ca metafore ale fiinţei interioare, nostalgia
Nordului şi a „coborîtorilor din agatârși” numai că,
aici, visarea şi somnia trec în visul dominator al
suprarealiştilor; ieşit dintre pajiştele montane şi din
refugiul de piatră al muntelui, poetul asumă scenariul
suprarealist al oraşului pustiit, traversat de „nebuna”
care „trage după ea o jigodi”, a cărei voce „sfîşie
ţesătura tăcerii” cu strigătul „fugiţi, sfîrşitul lumii e
aproape”; aici, fantasma iubitei e înlocuită de fanto-
mele unor elani care se mişcă de nicăieri către nică-
ieri, sfîrşindu-se pe această cale, ca în Elanii fantomă.
Mai mult încă, nu mai sunt simple îndrăzneli spre o
altă structură literară; în Mai vorbim, poezia lui
Mircea Petean dă suficiente semne ale unei schimbări
radicale de paradigmă; în Jufa şi Pufi e o „arătare”,
asemeni celor ale lui Urmuz şi H. Bonciu, Ambrosio
din Îndurare, Nicanor din Breaking News și profeso-
rul de poezie de altădată care se rătăceşte în „pădurea
narativă” şi sună la 112, noua carte ar fi trebuit să se
numească În turnul cu urechile crescute înăuntru,
cum se spune în Într-un turn, pe ecoul tăcerii lăsate
după trecerea unui „obiect cosmic”, când apar „chi-
puri sluţite şi măști înlocuite de capete/ de duhuri
aievea/ ori fantasmagorice”.

Mai vorbim poate fi o placă turnantă a poeziei
lui Mircea Petean, trecând de la poetica exprimării
exprimabilului la aceea a exprimării inexprimabilu-
lui, chiar dacă sau, poate, tocmai de aceea, iată, citim
aici unul dintre cele mai frumoase poeme de dra-
goste din lirica noastră de azi: „hai cu mine în noap-
te/ hai cu mine/ nu spun că va fi bine/ spun doar că

vom înainta/ ne vom îndepărta/ vom dispărea/ din
raza privirii oricui/ zeii doar avîndu-ne/ poate/ în
vedere/ hai cu mine/ hai cu mine în noapte/ pe
trunchiuri de pin/ arse pe jumătate/ pe trunchiuri de
pin furate muntelui pluti-vom/ în josul fluviului/
atenţi la curenţi/ pînă la marea cea mare/ hai cu mine
adânc în noapte – îţi şuier/ şi voi răsuci pentru tine
alean şi cutreier/ ne vom întinde pe plute pe spate/ şi
ne vom uita la stelele îndepărtate/ îţi voi şopti cuvinte
nemaiauzite/ iar tu-mi vei povesti vrute şi nevrute/
dar ce spun eu/ tu nu trebuie să zici nimic/ tu nu
trebuie să faci nimic/ lipiţi unul de celălalt fi-vom
una/ una vom fi şi nimeni şi nimic nu ne va putea
despărţi/ în vecii vecilor/ hai/ vino/ vino cu mine în
noapte/ curând se va crăpa de ziuă/ şi noi n-am
închis un ochi/ nu ne fie de deochi”.

MIRCEA POPA

Baladele lui Mircea Petean

Într-un articol din volumul Calmul valorilor,
cunoscutul comparatist Virgil Nemoianu scrie despre
cele Patru trepte ale baladei, trecând în revistă contri-
buția din acest domeniu a marilor poeți Barbu-Blaga-
Arghezi-Bacovia, spre a susține perenitatea speciei în
literatura noastră cultă, venind din fondul popular
ancestral, spre a realiza „contactul cu sufletul neamu-
lui”, și a oferi „autenticitate și vigoare”, prin metamorfoze
specifice de modernitate, afirmând: „A recurge la ba-
ladă pentru a reda o stare lirică modernă este un caz
extrem, datorită dominantei epice a acestei specii,



posibil datorită triplului ei specific și fascinant datori-
tă tensiunii paradoxale care ia naștere”. Intuind valen-
țele poetice deosebite prin care poate comunica cu
lumea, poetul Mircea Petean ne oferă o surprinzătoare
carte de Balade (Limes, 2021), prin care sufletul său
însetat de nemărginit adoptă tiparele acestei specii
încărcate până la refuz de un epicism insolit, spre a
vorbi în numele omului de azi despre contracția și
expansiunea universului, receptată de un logos
dominant.

Dacă la poeții anteriori se putea vorbi de „dubla
privire” prin care este tratat sâmburele epic, în cazul
său avem de-a face cu o privire de tip giroscopic, pri-
mind semnale și imagini prin toți porii ființei des-
chiși spre toate direcțiile și punctele cardinale, într-un
fel de continuum care nu suferă finitudine. Vocile sale
lirice se întretaie, se contopesc și își trmit haloul de
semnificații într-un orizont nedefinit, într-o propen-
siune de homo viator neobosit: „pajiști înalte suindă/
frunte de zeu/ unde te duci fătul meu” sau „turlă-n
mierlă/ mierlă-n zbor/ pe deasupra caselor”. Adoptând
în mod programatic un limbaj ușor încifrat, pritocit
în retorte avangardiste, poetul contopește centrul și
marginea într-un flux verbal miraculos, amintind de
ermetismul barbian („o sfânt oloi/ doăjdoi/ număr
mistic”; „trei cai încălărați/ de trei juni înfumurați”
etc.). El desfințează cu bună știință legăturile tempo-
rale și cele spațiale într-un amalgam cu inflexuni de
descântec bolborosit, din care semnele realului își
scot capul la fiecare pas, într-o invazie de Turn Babel
orgiastic, voluptos prin frenezia lexicală conținută.
Asediul cuvântului vine dinspre marginini spre cen-
tru („la o margină/ nu s-ar zice paragină /că trăiește
pe-acest astru/ ultimul sihastru.”) Acest sihastru, pur-
tător de cuvânt al tradiției mitologice, se cunună cu
lumea la fel ca Miorița, dincolo de „marginea margi-
nii”. Nu se oprește, prin urmare, la centru, ci la lucruri
și fenomene devenite tot mai cotropitoare și mai insi-
nuante, imaginând câte o scenă în cadrul căreia inter-
vine cine știe ce voce nouă (un menestrel ca un arle-
chin) care schimbă metrica și se joacă cu cuvinele:
„amicul meu Grig/ s-a făcut covrig/ în Avrig.// amica
lui Griga/ a plecat la Riga/ cu quadriga”. Acest gen de
a distrage atenția de la nucleul central al epicii, inter-
vine pentru a dinamita seriosul, gravul, și a introduce
un semn de bufonerie, de joc copilăresc. E interesant

de urmărit cele două registre poetice pe care le îmbi-
nă și combină ingenios, precum „prezența absenței”.
Acest joc cu elementele și noțiunile îi oferă posibilita-
tea să părăsească trama epică a baladei, să se rătă-
cească pe oriunde dorește și apoi să se reîntoarcă din
nou la ea, recondiționată. Această „rătăcire” prin hă-
țișul noțional al lumii este făcută cu un anume skepsis
și intervențiile scurte, lapidare și „întoarse” ca „nodu-
rile” unui cântec străvechi, deturnează discursul poe-
tic monoton și omogen îndreptându-l spre pluralitate
și polivalență destructurantă. Se produce o negare a
organicului, a monolitului, spre a fi spart în mii de fă-
râme și formule existențiale, ca viața însăși. Risipa
elementarului naște distanțarea, dferențierea, neomo-
genă și ingenioasă, care întreține freamătul insolit al
materiei. Baladele lui Mircea Petean trăiesc prin această
disimulare, trăsătură de bază a unei noi referențialități, a
jocului dintre real vs. imaginar, acesta din urmă îmbo-
gățit mereu cu elemente livrești, cu reminscențe lec-
turale, cu trimiteri concrete la cei cărora le dedică
câte un text. Relevabilă e povestea Magistrul și uceni-
cul, închinată lul Mrcea Zaciu, care reconstituie meti-
culos o vizită la profesor, acolo unde „hârțoagele sale
coabitau pașnic/ cu ale maeștrilor de odnioară”, și
unde ucenicul se imaginează în postura de student
examinat de magistrul cu „chip cu totul abstras
absent impasibil”, iar el, „tras la față cu chipul măcinat
de spaime”, așteaptă reacția profesorului care vine
implacabilă: „atunci/ una din pleopele/ magistrului/
eliberă miezul diamantin al une mărgele de sticlă/ vu-
ietul germinativ al ideii/ și vuietul stins al gonacilor/în
tăcerea de mormânt a manuscriselor.” Sunt în carte
multe texte citabile: O apariție amânată din rațiuni
necunoscute, Zi de sărbătoare la Sighetu-Marmației,
Tăierea porcului, Dor de ducă, Fata morgana, Mor-
mântul gol, Inocentul, Măștile inocenței, Porumbelul
dintre linii, Balada șoșonului, În orașul acela, Năierul,
Noul taumaturg etc.), dar mai ales Paul et Virginie, un
fel de Râpă Uvedenrode sau un fel de raia imaginară
dată cu var: „evident că-n toată viața ei n-a muncit o
clipă efectiv/ căci are un dispreț suveran/pentru ceea
ce se cheamă muncă/ lucru treabă trudă robotă etcae-
tera/ creierul este organul ei sexual/ cu tot ceea ce de-
curge de aci/ și vițăvercea// sânge alb spasme cerebra-
le menstră metafizică țâfnă// prietenul ei nu are nici
sex nici creier doar o trompetă/ în care suflă de câte



ori îl apucă are// știți cumva cum e ea/ mai bine să nu
știți/ e nebună sadea/ rogu-vă nu tușiți// e-n stare să
plece/ să uite e-n stare/ să-mi zică «berbece/ nu-s oa-
ie-n visare»// var mănâncă-ntruna/ se îndoapă cu
var/ și bea clor nebuna/ fără nici un ovar// așa cum e
cheală/ vreau s-o știu nevasta mea/ și chiar de-i
nasoală/ mă mândresc cu ea// știi bine cum e el/ stă
legat cu funii/ surâzător și chel/ bornă la răspântii//
nu mai pot să-l sufăr/ când îl văd mi-e rău/ am să-l
pun în cufăr/ lunece pe părău// mila-mi dă târcoale/
și atunci tresar/ cine strigă osanale/ în orașul mitic
Var// nebunaticul vai/ parcă mi-e predestinate/ ne
vom duce în Vărai/ la arat și semănat.”

Diversitatea abordărilor, „arta fugii” este la fel ca la o
compoziție muzicală, stranie și distonantă, dar tocmai de
aceea, complexă și excitantă. O poezie a viitorului,
sincronă cu vocea lui Dylan Thomas sau Bob Dylan
și a altora ca ei, atestă un Mircea Petean în plină cre-
ativitate de insolitare și de atestare a unei noi trepte a
baladei, cea a baladei „ambigue”, așa cum a numit V.
Nemoianu acest aspect de baladism modern, precum
rodnica alianță dintre Apollo și Marsyas.

Lumea lui Fa și Pi

Literatura pentru copii, gen destul de neglijat la
noi în ultimul timp, e numai aparent un gen accesibil,
pe când, în realitate, el presupune o reală dibăcie de
respectare a cerințelor și canoanelor lui. Marele roman-
icer Liviu Rebreanu, întrebat într-un interviu de ce nu
pregătește și o carte pentru copii, a răspuns interlo-
cutorului său că l-a preocupat problema timp de vreo
douăzeci de ani, doar că toate încercările lui nu l-au
dus la un rezultat satisfăcător, ceea ce l-a determinat
să renunțe, descoperind că nu era pregătit pentru a
întra în pielea celor mici.

A scrie pentru copii, înseamnă, spunea el, a în-
țelege lumea copilului și a-ți acomoda scrisul cu modul
lui de comportament, cu universul și preocupările
acestuia. Iată că poetul Mircea Petean a reușit să de-
pășească acest handicap și se află la cea de a doua
carte dedicată celor mici, Lumea lui Fa și Pi (Limes,
2021). De data aceasta el și-a ales ca personaje, doi
copilași prieteni, isteți și curioși, care parcurg împre-
ună mai multe experiențe de viață : „Fa, spune el, e o

fetiță zveltă, vioaie, căreia îi râd ochii căprui sub
fruntea lată, cu părul ca mătasea porumbului, mereu
zâmbitoare, iar Pi e un băiat năltuț, cu ochii blânzi
sub fruntea înaltă foarte serios și atent, întotdeauna
dispus să participe la jocurile lui Fa.” Și, într-adevăr,
autorul concepe o sumedenie de jocuri, unele mai
simpatice decât altele, din care cei doi copii trag o
sumedenie de învățăminte. Stelele de pe cer, jocurile
de cuvinte, lumea animalelor din preajmă sau din
pădure, poveștile orientale sau poveștile tatălului, cele
ardelenești sau născocite de ei, reușesc să ne introducă
în lumea visurilor celor doi, populată de ființe reale
sau imaginare. Mâțele poetului din vecini, pițigoii,
șarpele de apă, melcul, șoricelul meloman, dar și
„pasărea sufletului”, toate aduc la întâlnirile cu ei doi
câte ceva din minunile și caracteristicele speciei lor, a
habitatului natural în care le place să trăiască, a prefe-
rințelor culinare și de adăpost. Fa și Pi călătoresc prin
orășelul lor, îl vizitează pe paznicul grădinii botanice,
preocupat de plantele japoneze, și care „salută cu un
gest discret nufărul, pinul și salcia” înainte de a pur-
cede la alte treburi gospodărești, „dând de mâncare
galițelor și animalelor”, în timp ce copiii admiră cerbii
și căprioarele, își vizitează bunicii și trăiesc alături de
ei tot felul de experențe fascinante: Bunica face
conversație cu prințesa Daria, în camera acesteia,
Robi, Prințul lor de trei ani și ceva, se îndreaptă spre
bunicul său, îl ia de mână și îi spune: „Bunicule, hai
să vorbim despre bărbați și despre animale! zice cu
un glas dulce, ușor tărăgănat, ca un refren dintr-un
cântec”. Din discuțiile dintre ei rezultă că animalul
preferat al lui Robi este lycaonul, pentru că „râde”, și
o face chiar de bunicul său. În acest fel află care sunt
calitățile unui bărbat adevărat, între care se numără
inteligența, curajul, puterea de a crea lucruri mari și
nu în ultimul rând, operativitatea.

Ceea ce face cartea și mai frumoasă sunt poveș-
tile de Crăciun, spuse, în prejama bradului, peisajele
frumoase zugrăvite de autor, versurile pe care le in-
tercalează și care rup pe alocuri ritmul povestirii,
jocurile inventive pe care cei doi neastâmpărați le
comunică, cântecele Dariei sau cele de pe corabia
piraților.

Mircea Petean schimbă mereu decorul textelor
sale, propunând o lume filmică activă, dinamică, sur-
prinzând prin varietate și colorit natural. Lumea lui



Fa și Pi devine astfel mereu atractivă, din care se în-
vață mereu câte ceva, căci el are priceperea de a plasa
discret câte o poantă morală, câte un sfat, câte o
„lecție” de viață, încorporată abil în țesătura faptelor
narate, plasate și ele într-un peisaj rupt parcă din
basme. Mirajul copilăriei presupune școala ascuțirii
simțurilor pentru a percepe misterul ascuns al natu-
rii: „Ascultam răpit, emoția mă furnica din tălpi
până-n creștet, apoi casa se umplea de vorbele mărgi-
nite de frig și de aburii respirației mătușilor, unchilor
și finilor veniți cu colindul...”. Experiențele copilăriei
se succed cu repeziciune, narația alunecă spre final
unde, autorul își ia rămas bun de la cititor în acest fel
: „Și v-am spus balada mea/ Să vă bucurați de ea.” Să
ne rămână bucuria!, așadar, citind neasemuitele
povești, povestiri, prevestiri ale lui Mircea Petean!

FELICIAN POP

Cartea inocentei înțelepciunii

Deși la prima vedere ar putea părea o carte
pentru copii, Lumea lui Fa și Pi. Povești, povestiri,
prevestiri (LIMES, 2021) este o inițiatică incursiune
în universul ascuns al inocentei înțelepciuni. Fa și
Pi, eroii cărții, sunt niște copii fără vârstă, copii
eterni. De fapt, textele nu sunt altceva decât un
ademenitor exercițiu ludic, în care experiențele
livrești ale autorului sunt distilate prin fine retorte
lirice, în revelații existențiale. Cu ajutorul acestor
copii sclipitori, suntem invitați să redescoperim
lumea prin magia cuvântului rostit/scris inspirat,

pentru că numai astfel mai avem o șansă să
înțelegem lucrurile primordiale, cele ce sunt
sporitoare de ființă. Marele Maestru al Iluziei
(Naetep Aecrim, numele inversat al autorului),
execută, în arena circului, un soi de scamatorie,
atunci când într-o sticlă apare o inimă micuță, care
va bate în pieptul unui copil suferind. Iată povestea
transfigurată a puterii taumaturgice, de care dispune
un creator.

Toate poveștile au un tâlc, o pildă în registrul
lor ludic, dar esențială, căci un trup care nu-i verte-
brat de spirit, nu poate avea coloană și neputându-se
ridica, devine o târâtoare, iar Pi se teme de orice
vietate care se târăște pe pământ, doar o inimă nouă
merită aripi, pentru că esența condiției umane este
dragostea și înțelepciunea.

Avem aici un șir de amintiri deghizate, un
veritabil manual de istoria gândirii, o tandră familia-
rizare cu convențiile literaturii, o subtilă repunere în
actualitate a unor lucruri vechi de când lumea.
Copiii eterni nu pot vorbi decât despre lucrurile
eterne, iar emoția reducerii liniștii la tăcere este
condiția obligatorie a scufundării în serenitate.
Cuvântul, lumea cărților reprezintă arealul aproape
tangibil al spiritului, al ipostazelor existențiale echili-
brate, iar împăratul chinez, care caută în zadar un
manuscris prețios, va ajunge la cunoaștere grație
unui om aparent neînsemnat, care îi dezvăluie rostul
fundamental al vieții, arătându-i textul cu pricina:
Dacă paradisul este o bibliotecă/ Atunci infernul este
o bibliotecă/ În neorânduială.

Finalul este rezervat poveștilor inițiatice în care
bunicul îi deslușește nepotului Robi, prințul de trei
ani și ceva, prin fraze eliptice, dar savuroase, relația
bărbatului cu lumea înconjurătoare, cu scormonirile
lui Socrate și descoperirile lui Aristotel, mentorul
celui mai mare bărbat al lumii, Alexandru cel Mare:
Primul a cucerit lumea cu tăișul sabiei, al doilea cu
sabia ideii. .

Magicul, aproape tangibil, sunt elemente care
contrabalansează realul și-l fac suportabil și recog-
noscibil. Marele Joc, cel care-l vrăjește pe om în
toate ipostazele lui vitale, este singurul care-l poate
salva. Cuvântul, această armă, niciodată stăpânită pe
deplin, are forța de-a arunca în lume trăirile și
senzațiile mărginite de trup. Chiar dacă nu seamănă



nici cu Amintiri din copilărie de Ion Creangă, sau cu
Micul Prinț a lui Antoine de Saint-Exupéry, care și
ele la rândul lor sunt percepute clișeic, ca niște cărți
pentru copii, poveștile, povestirile și prevestirile lui
Mircea Petean, sunt poate o punte între acestea,
luminată de simboluri și de profunzimea Eului
descătușat de poverile mundane. Autorul reușește
să imagineze un univers seducător, în care fiecare
sămânță de spirit poate deveni oricând mirabilă, și,
așa cum spune el însuși, cu referire la o carte
anterioară, Ocolul lumii în 50 de jocuri creative,
scrisă împreună cu soția sa, Ana Petean, care iată,
ajunge deja la cea de a IV-a ediție: Este încă o dova-
dă că spiritul creativ poate rămâne viu în ciuda
tuturor impedimentelor, cu condiția, firește, de a nu
ucide copilul din noi…

Fa și Pi sunt personaje arhetipale, care disecă
lumea cu emoția unui taumaturg, care, prin știința
și vrednicia sa, știe că va vindeca Întregul. Mesajul
lor ascuns va fi cu siguranță purtat înspre cei Aleși,
aflați dincolo de țărmurile mereu schimbătoare ale
hazardului și ale himerei.

Fragilitate, într-o lume mereu însetată de mirare…

ȘTEFAN SABĂU

Un om cât un apostol

Am fost de puține ori surprins de oameni, dar
de multe ori am fost surprins de acest om: Un om
cât un apostol.

Suprapunerea apostolului1 cu omul este pe

deplin justificată în acest caz, având în vedere sensul
figurat acceptat de dicționare pentru apostol, acela
de adept și propovăduitor înflăcărat al unei idei, al
unei doctrine.

Ar fi suficient desigur să invocăm și numai
înflăcărarea acestui OM în promovarea, cu discreție,
dar și cu toată convingerea, alături de Marin Preda2,
a spiritului Noului Legământ, care este legea iubirii.
Puțini (chiar dintre creștini) sunt cei care s-au
dumirit și care au realizat că omenirea a trecut de
două milenii din imperiul dreptății în imperiul
iubirii. N-ar fi niciun bai dacă acest anacronism (al
majorității) s-ar limita doar la efectul de opinie
perimată a unui individ sau altul, dar el cauzează
printr-o propagare în lanț, mari prejudicii întregii
omeniri. Acesta este contextul care ne face să
încercăm să izolăm dintre buruieni, floarea-reginei,
și s-o punem în valoare. De la înălțimea ei din
munți, de pe versanții abrupți, lumea se vede cu
limpiditate.

Or, în această lucrare de separare și izolare,
substantivul apostol e instrumentul ideal.

Redăm un fragment din discursul acestui om,
ținut cu ocazia lansării la Institutul Cultural Român
din Tel Aviv, a cărții în limba ebraică Antologia
poeziei Echinox – Precum apa strînsă în căuşul
palmei, eveniment petrecut în 2018, la 50 de ani de
la apariția revistei Echinox: Am spus, la cele două
întâlniri avute aici – la Tel Aviv şi Tivon – că, dacă
sunt şi români fericiţi, atunci eu sunt unul dintre ei.
Aş adăuga faptul că mi s-a părut că ambele întâlniri
au avut aerul unor reuniuni ai căror participanţi
erau rude care nu s-au văzut de mult. Mă bucur că
cei trei complici care au pus la cale această ispravă cu
totul ieşită din comun, adică traducătorii Paul
Farkas, Moshe B. Itzhaki şi mijlocitorul Radu Ţucu-
lescu, cel care a întocmit lista, au câştigat pariul cu ei
înşişi. Am trăit uimirea – trecută repede în uluială –
celui care şi-a putut asculta poemele rostite în ebraică,
limba aceasta străveche ale cărei sonorităţi sunt de o
profunzime cutremurătoare şi au rugozitatea nisipu-
lui zdrobit între pietre de moară…

Se simte în aceste cuvinte cum se micșorează
distanța în timp dintre om și apostol și cum se con-
firmă observația lui Nicolae Steinhardt: în extazul
creştin fiinţa omenească nu încetează a fi raţională,



modestă şi mai ales discretă. [… Omul e] neapărat,
fericit, clocoteşte de fericire, dar nu se prea vede.3

Este, probabil, cel mai reușit portret ce i se poa-
te face acestui om cât un apostol. Cele patru culori
care-i zugrăvesc portretul pot să și înrămeze acest
tablou: extaz, rațiune, modestie și discreție.

Să nu ne fie frică de cuvinte! Pentru că:
Întru'nceput era Cuvântul și Cuvântul era la
Dumnezeu și Cuvântul Dumnezeu era. (Ioan 1, 1)

Poate că drumul cel mai scurt către omul adevă-
rat și care-ți poate arăta apropierea acestuia de Dum-
nezeu, nu este, așa cum s-ar putea crede, starea sa de
evlavie, ci starea sa de libertate.

Pentru că omul e făcut după chipul și asemăna-
rea Sa (singura persoană pe deplin liberă), este firesc
să măsurăm înălțimea spirituală a omului prin
intermediul stării sale de libertate. Ori, acest om cât
un apostol este cu siguranță un om liber.

O mărturisește indirect, el însuși, într-un interviu
din acești ani:4 Fac parte din categoria poeţilor care
ştiu că poezia e propriul comentariu, iar poetul propriul
comentator. Prin urmare, nu scriu cu gândul la criticii
mei, cu atât mai puţin pentru ei. Asta nu înseamnă că
nu mă bucur când apare câte un comentariu. Am şi eu
vanităţile mele!

Prima dată când l-am întâlnit pe acest om cât un
apostol, în 2008, ca să îi dau manuscrisul cărții Psalmii
suferinței mântuitoare, m-a întrebat: Le-ai scris tu sau
ți-au fost dictate? Întrebarea, pusă într-un mod (care
mi-a părut atunci) abrupt, a fost un adevărat șoc
pentru mine!

Nu cugetasem la izvorul poeziilor mele! Mă
bucurasem de grația gândurilor ce dăduseră năvală
peste mine, în spital, după moartea mamei, în 2007, și
mi-ar fi plăcut să public această revelație!5 Acum nu
mai aveam timp de cugetare; întrebarea nu îmi lăsa la
dispoziție acest timp. Am fost silit să recunosc: poeziile
mi-au fost dictate! Deși nepregătit, am dat acest răs-
puns rapid, cu toată convingerea și sinceritatea.

Trec cu vederea multiplele îmbrățișări celeste ale
gândurilor noastre, în comunicări pe mail, în dialo-
guri scurte pe telefon, în întâlniri la târguri și lansări
de carte și mă opresc la una dintre performanțele
acestui OM, pe care n-a atins-o nimeni dintre cei care
m-au cunoscut cu mulți ani înaintea lui: părinți,
ceilalți din familia mea, prieteni și colegi. Este discur-

sul acestui OM la Biblioteca Octavian Goga, din
2010, cu prilejul lansării cărții mele Psalmii bucuriei
mântuitoare: . . . vreau să vă vorbesc despre această
carte și despre autorul ei, de fapt, pe care Dumnezeu a
făcut să-l întâlnesc târziu în viața mea. . . acu' vreo 2-3
ani. Dar nu contează asta, important este faptul că a
intrat abrupt, a intrat puternic și acolo a rămas și va
rămâne în veci. E un bărbat extraordinar, hăruit. . . care
și-a descoperit târziu, însă, harul. Majoritatea, uitați-
vă la tinerii din ziua de azi, se cred hăruiți și fac
zgomot mare în jurul producțiilor lor artistice, de cele
mai multe ori îndoielnice. . . Ștefan n-a avut grija
gloriei; nu s-a grăbit să scrie, să se manifeste creator.
Suferința a fost cea care i-a revelat harul. Așa se face că
prima sa carte este una dedicată suferinței. Și, mira-
culos, odată spart puțul acela al creativității. . . iată, vine
cu această a doua carte și, mi-a mărturisit, lucrează
deja la a treia; este limpede că încet, încet, Ștefan
Sabău va trebui să se ia în serios și ca poet, ca vrednic
creator. Sper să nu se smintească din clipa aceea. Deo-
camandată, el are acea ingenuitate extraordinară care
pe mine mă încântă. . . Are ceva din această ingenuitate
– repet– a pruncului. De altfel, unul dintre izvoarele
bucuriei, pentru că despre asta aș vrea să vă vorbesc;
cartea lui mi-a stârnit apetitul pentru un discurs de
acest soi: care vor fi fiind izvoarele bucuriei? Prin ur-
mare, unul dintre izvoarele bucuriei acesta este, dra-
gilor: faceți ce știți, dar încercați să nu vă pierdeți privi-
rea aceea curată, limpede, ingenuă a pruncului, care
simte că fiecare lucru pe care-l receptează este ca la
începutul lumii; are bucuria aceea de a întâmpina fie-
care lucru din preajmă ca pe o noutate absolută. Şi
limbajul lui Ştefan Sabău are ceva din această limpi-
ditate a cuvântului originar; nici nu contează dacă
scrie psalmi canonici sau nu, nici nu contează în ce
chip versifică; însă sunt foarte atent şi îl laud şi sunt
impresionat de faptul că el face ce ştie ca să nu-şi piar-
dă limpiditatea privirii aceleia genuine. Apoi, izvorul
primordial al bucuriei – desigur – vine din altă parte. . .
Ce-ţi trebuie mai mult pe lumea aceasta decât darul de
a iubi şi bucuria de a simţi că ţi se întoarce iubirea? Ei,
un izvor primordial al bucuriei, care se revarsă [. . .], de
aici vine, din iubire; iubirea în toate formele. . . Mai e un
lucru despre care vreau neapărat să vă vorbesc. Există
în cartea sa şi există în el, de fapt, în ființa lui, un echi-
libru, pe care îl descoperim și în poeziile lui, o armonie,



o armonie între contrarii; o să vedeți că niciun vers nu
șchioapătă, totul este muzică, muzică curată,
puternică, adevărată, care are în miezul ei, armonia. E
o împăcare, de fapt, este limpede, simți asta, că e o
împăcare între el și sinea lui [. . .] și e, desigur, un
echilibru între el și lumea din jur, atât de mare încât
Ștefan, spre deosebire de mine, își acceptă dușmanii și îi
chiar iubește, urmând preceptul hristic; eu sunt mai
câinos și, până nu mă răzbun, nu mă las; dar Ștefan
este un creștin adevărat, despre asta, de fapt, trebuie
vorbit; părintele [Ioan Chirilă – n. m.] a și spus-o și pe
mine asta mă încântă cel mai tare, faptul că Ștefan se
dovedește a fi un creștin adevărat și reușește să și scrie
și să facă să răzbată în poeziile lui simple, limpezi, fără
mari pretenții [de cazuistică], valorile creștinismului
ortodox, ale ortodoxiei noastre, trăită până în ultima
fibră. Și aicea, bineînțeles că nu ai cum să nu vorbești
despre tradiție; și poezia lui este una care-și asumă
tradiția; o tradiție care este aceea a bisericii, a vieții
îmbisericite și inclusiv una artistic. Dacă e să vorbim p-
aia dreaptă, la urma urmei, Ștefan Sabău nu este decât
un scriitor neotradiționalist. Și ce-i cu asta? Este foarte
bine așa! El respectă o tradiție, anume aceea a poeziei
care face elogiul familiei, face elogiul patriei, elogiul
limbii, elogiul vieții trăită întru Dumnezeu, elogiul
iubirii ș.a.m.d.; este un tradiționalist fără nicio îndoială
și nu-i nimic peiorativ în asta. Dimpotrivă!

Acest OM, care are un nume, și care se pregă-
tește să își sărbătorească împlinirea celor șaptezeci de
ani de viață, este o figură rară în peisajul cultural
contemporan. Datorită faptului că este un OM cât se
poate de viu 6, prezența sa te odihnește, te încântă și
te inspiră, pentru că are nealterată capacitatea de a
iubi, are intactă capacitatea de a vedea în fiecare om
scânteia divină (deși nu face caz de asta) și, mai
presus de toate, are anvergura necesară să-i cuprindă
în brațe pe toți cei care doresc să-i devină prieteni...

Pentru că acest OM trăiește încă de acum și de
aici fericirea celor curați cu inima care vor vedea pe
Dumnezeu! 7

Ce poate fi mai simplu?
Un OM cât un APOSTOL – MIRCEA PETEAN.
Cea mai bună definire a personalităţii poetice a

lui Mircea Petean, aceea de om liber, este cea făcută
de Mircea Zaciu:8 Mircea Petean sfidează clişeele tra-
diţionale legate de fiinţa (fragilă, maladivă, retractilă)

poetului. El pare, deopotrivă, mai aproape de energica
înfăţişare a luptătorului: amestec de forţă şi voinţă de a
învinge în tot ce face. Bucolic şi citadin, ingenuu şi
livresc, speculativ şi direct, ironic şi grav, sentimental şi
tăios, schimbând registre şi stiluri cu destulă degajare,
Mircea Petean îşi riscă de fiecare dată, carte după
carte, miza intimă, gata întotdeauna să şi piardă, la o
adică. Forţa lui e tocmai în jocul căruia i se supune.

O frumoasă prelungire a caracterizării persona-
lității poetice a lui Mircea Petean o datorăm lui
Tudorel Urian:9 Inteligent, cultivat, înzestrat cu spirit
de observaţie, umor rafinat şi o reală sensibilitate
poetică, Mircea Petean izbuteşte să producă viaţă şi în
asepticul mediu textualist.

Nu pot încheia această incursiune pașnică în
teritoriul atât de bogat al acestui om cât un apostol, la
ceas jubiliar, fără a pomeni de impresionantul Crez al
Directorului Editurii Limes, care-i confirmă cum nu
se poate mai bine viața sa de apostolat: Am practicat
întotdeauna un fel de religie a întâlnirii. Etica peteneas-
că are în centrul ei acest concept al întâlnirii: cuvine-se
să încerci a lăsa în urma ta o umbră luminoasă;
cuvine-se să faci în așa fel încât semenii să fie bucuroși
că te-au întâlnit și au putut zăbovi împreună cu tine.
Poetul, în schimb, crede că poezia altceva nu-i decât
întâlnire ridicată la putere și, implicit, lectura, atunci,
poate fi definită ca extragere a întâlnirii de sub ultimul
radical. [. . .] Nu se mai citește în ziua de azi. Omul
preferă imaginea în locul cuvântului. E o bulimie de
imagini gata fabricate ce nu s-a pomenit. Foamea de
literă plumbuită nu mai e de actualitate; ne arde
măruntaiele o crâncenă foame de imagini. E mult mai
comod și mai plăcut, pare-se, chiar excitant, să te
hrănești cu posmagi gata muiați. În ce mă privește, am
rămas fidel cuvântului scris/rostit. Nimeni nu mă poate
împiedica să visez ore în șir cu tâmpla lipită de o
sintagmă insolită, de un enunț inspirat, de un pasaj
colosal. Nimic nu e mai, cum să zic?, mai provocator,
mai profund, mai miezos ca reveria literară. Nimeni și
nimic nu poate înlocui abisul înălțător al plonjeului în
imaginar. Spune-mi tu, bunule lector, oricât de ipocrit
ai fi, ce altă experiență spirituală se poate compara cu
beția lucidă a lecturii? Căci n-am de gând să-l pun să-
mi vorbească despre cuvântul care te-aruncă în brațele
răcoroase ale unui toropitor vertij pe bietul devorator
de imagini. Nu. Nici n-ar putea căci neputința lui de a



se exprima verbal este descumpănitoare. Nici nu-i de
mirare, câtă vreme interjecția îi este suficientă pentru
a-și manifesta plăcerea subliminală. E adevărat, nu se
mai citește în lumea de azi. Și totuși, am întâlnit și
lectori fericiți [. . .] Căci, vorba lui Daniel Pennac:
„Totuși, plăcerea lecturii nu s-a pierdut. Abia dacă se
poate spune că s-a rătăcit și că e ușor de găsit.” . . .[. . .]
Așadar, înapoi, la cuvânt!

Crezul acesta îl plasează pe maestru în vecină-
tatea imediată a unui portret strălucit făcut de
Părintele Justin Pârvu: Un apologet înțelept și un ade-
vărat apostol al vremurilor noastre are discernământul
mărturisirii și nu mărturisește cu patimă, fără soco-
teală, ci știe să se facă tuturor toate, fără să se abată de
la Adevăr. El caută mereu să lupte să poată trezi în
ceilalți sentimentul de apărare a Adevărului.

__________________________

1 . În teologia  și eclesiologia creștină,  Apostolii  (greacă: ἀπεισ-

τολος, transliterat  apostolos, lit. „cei care sunt trimiși"), au

fost discipolii primari ai lui  Iisus din Nazaret. În timpul

vieții și slujirii lui Iisus,  în secolul I d.Hr., apostolii erau cei

mai apropiați urmași ai săi și au devenit învățătorii pri-

mari ai mesajului Evangheliei lui Iisus. Cuvântul discipol

este uneori folosit interschimbabil cu apostolul; de exem-

plu,  Evanghelia lui Ioan  nu face (nicio) distincție între cei doi

termeni.

2. Marin Preda, într-o formulă celebră (preluată din

Epistola întâia către corinteni a Sfântului Apostol Pavel) din

finalul romanului Cel mai iubit dintre pământeni, scrie:

dacă dragoste nu e, nimic nu e! La Mircea Petean, legea

iubirii are o descriere de o precizie pur teologică (construită

printr-un șir de afirmații), pe care o putem schița circular

astfel: DUMNEZEU este IUBIRE; IUBIREA este izvor de

BUCURIE; BUCURIA este ROADA DUHULUI SFÂNT;

DUHUL SFÂNT este a treia persoană a SFINTEI TREIMI;

SFÂNTA TREIME este DUMNEZEU; DUMNEZEU este

IUBIRE.

3. Jurnalul fericirii, Editura Dacia, 1995, p. 187

4.„Ziarul Financiar”, 16.03.2012, Interviu cu Augustin

Cozmuța, Mircea Petean: „Ani de zile am scris cu o bucurie

sălbatică, uneori, cu furie, alteori, cu o tenacitate pe care nu

mi-am pierdut-o niciodată.”

5. Matei 10, 8: „în dar ați luat, în dar să dați.”

6. Aluzie la celebrul text din cap. 23 de la Matei, în care
Iisus îi mustră pe cărturari și farisei; mai precis, aluzie la

versetul 27 din acest teribil capitol: „Vai vouă, cărturari și

farisei fățarnici!, că semănați cu mormintele văruite, care

se arată frumoase pe dinafară, dar înlăuntru sunt pline de

oase de morți și de toată necurăția.”.

7. Matei 5, 8: „Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor

vedea pe Dumnezeu.”

8. Mircea Zaciu, Departe, aproape, Ed. Didactica si

Pedagogica, 1998

9.România literară, nr. 39/2009, Tranșeele textualismului,

Tudorel Urian



RADU CIOBANU

Un poem al memoriei

Am împrumutat acest titlu din prezentarea pe
care domnul Valeriu Stoica o face pe coperta noii cărți
a Monicăi Pillat, Ceasuri de demult, apărută anul tre-
cut, în condiții elegante, cum se și cuvenea, la editura
Baroque Books & Arts. Doamna Monica Pillat e o
scriitoare consacrată ca poetă, iar volumul de față
fiind unul de memorii, deci de o proză inerent și
puternic infuzată poetic, titlul e cât se poate de
potrivit. Ca ultimă descendentă a veritabilei dinastii
politice, culturale și artistice Brătianu-Pillat, profilul
d-sale de scriitoare s-a configurat în timp pe două
paliere: unul al propriei opere și celălalt al devoțiunii
pentru cultivarea, întreținerea și relevarea calităților
intelectuale, artistice, spirituale ale unei familii expo-
nențiale pentru elita unei națiuni. O devoțiune resim-
țită cu atât mai imperativ cu cât ultimele sale trei ge-
nerații au trecut, la fel ca întreaga națiune, prin infer-
nul comunist cu tot ce știm că a performat acesta în
mizerie, abjecție, teroare și stupiditate.

Ceasuri de demult nu este o narațiune compactă,
cu tramă epică, desfășurată cronologic, ci rememora-
rea aparent fortuită a unor momente, ceasuri, cum și
previne titlul, pe care, de-a lungul anilor, n-a reușit să
le înghită uitarea. Ele au fost evocate și cu alte prilej-
uri, dar, reconvocate acum pentru a fi asamblate într-
un tot unitar, oferă imaginea extraordinară a unei
lumi apuse. Monica Pillat nu este nicidecum o pase-
istă care se lamentează pentru ceea ce a fost și nu va
mai fi, ci o gânditoare aflată permanent în postura de

a reflecta asupra acelor valori ale trecutului care tre-
buie preluate ca garanții ale păstrării demnității pre-
zentului. Aceste valori cumulate și propagate sunt
percepute ca tezaur ce i s-a încredințat ca unui paznic
de veghe la comoară. Dar tocmai pentru că își asumă
această misiune, e prudentă și filtrează întâi trecutul,
identifică unghiul percepției, semnificația momentului
evocat și ponderea pe care a avut-o asupra celor ce au
urmat: „...trecutul nu trebuie privit nici prea de-aproa-
pe, nici prea de departe. Justa distanță îl salvează și ne
alină pentru tot ce s-a pierdut. Atunci sufletul poate
să se facă punte între prezent și ce a fost demult.” Cu
un cuvânt al domnului Noica, un om nu poate fi „de-
plin” dacă nu posedă conștiința acelei părți a trecutu-
lui care-i este intrinsecă propriului sine. Un mic epi-
sod ilustrativ în acest sens îl găsim într-una dintre ce-
le mai frumoase pagini ale cărții: O subtilă plăcere, o
chemare, soldată de cele mai multe ori cu tristeți
decât cu bucurii, stă în obiceiul memorialistei de a se
plimba pe străzile vechiului București, unde, de cele
mai multe ori, nu-și mai regăsește reperele afective de
altădată: „ - Unde e strada Făinari? am întrebat un
trecător. / Mi-a arătat o intrare printr-un șir de blo-
curi cenușii. Văzându-mă la fel de nedumerită, s-a
oferit să mă conducă până în capătul străzii. / - Nu
pari a fi din partea locului, a remarcat, observând cât
sunt de rătăcită. De unde vii? / - De demult, i-am
răspuns.”

Acest „demult” e concentrat în secvențe concise
ale căror surse sunt pe de o parte familia, constând în
portrete și episoade cu pondere documentară, dar cu
inevitabilă investiție afectivă, iar, pe de altă parte, per-
sonalitățile din cercul familiei și nu numai, o veritabi-
lă galerie de portrete realizate în tușe sigure, concise,
caracterizante și întotdeauna apăsat empatice. În evo-
cările familiale, startul e dat de obicei de un minim
impuls vizual, auditiv sau chiar olfactiv (e plină de
miresme cartea aceasta!). Primul capitol începe chiar
astfel: „Pe peretele de lângă locul în care scriu, se află
un portret al mamei făcut de Buni mai demult. Când,
în răstimpuri, îmi ridic privirea de pe caiet, o văd cum
stă într-un fotoliu gri-verzui, cuprinsă de melancolie
[...] Din încăperea ce nu se vede în pictură, eu îmi
aduc aminte numai de masa mică și rotundă, cu luciu
cafeniu, pe care tata ridicase un mic turn de mone-
de...” și așa mai departe, de aici începe povestea.



Prezența lui Dinu Pillat, Tatăl venerat, e prezent în va-
rii ipostaze de-a lungul întregii cărți și e firesc, întrucât
afecțiunea sa, revărsată asupra întregii familii, e resim-
țită de fiică până azi, iar existența lui tragică a trauma-
tizat-o ireversibil. Spații largi sunt dedicate rememo-
rării nopții în care a fost arestat în urma unei perche-
ziții brutale, care a răvășit toată casa și în primul rând
biblioteca, și cu tot atâta emoție este evocată revenirea
din detenție după cinci ani, cu efectele unei renașteri
a adolescentei – încă nu împlinise 17 ani - care-și des-
coperă adevărata cale și vocație: „Până la întoarcerea
lui, trăisem într-un cenușiu fără vârstă, fără speranță,
fără orizont. Venirea tatei îmi înapoia libertatea, bu-
curia de a exista, exuberanța pierdută. Atunci m-am
întors cu frenezie la poveștile pe care mi le spunea în
copilărie și, plecând de la ele, mi-am imaginat pro-
priul basm, Cei 13 și misterul.” Toate acestea, preceda-
te de procesul Noica-Pillat, de o sinistră notorietate în
epocă, ar rămâne greu de înțeles fără reconstituirea
epopeii romanului Așteptând ceasul de apoi. Căci
epopee a fost, de când, în câteva luni, Dinu Pillat l-a
scris în singurătate, la Miorcani, până când a devenit
capul de acuzare în procesul amintit și apoi până
când a fost regăsit ca prin miracol, publicat, lansat cu
ilustră asistență, într-o manifestare culturală și oma-
gială reparatorie, peste decenii. Acest tulburător și
unic în literatura noastră destin al unui scriitor și al
cărții sale e povestit cu un patos discret și demn, fără
vreo intenție de vindictă, într-unul dintre capitolele
cheie ale acestor memorii, - O carte condamnată. Po-
vestit în spiritul moștenit de la tată, așa cum apare în
episodul relatat cu alt prilej, în care acesta, recunos-
cându-l pe stradă pe unul dintre torționarii săi, îi în-
tinde mâna și, spre perplexitatea insului, îi spune: „Te-
am iertat”.

Ceasurile revin în memorie stimulate de obiec-
te reminiscente din vechi interioare, din tablouri sau
fotografii, din scrisori, din ecoul unor versuri ale bu-
nicului Ion Pillat. Evenimente familiale, Crăciun și
Paște de demult, vizite la mari prieteni, Teodorenii,
Voiculeștii, Cioculeștii..., plimbări prin orașul în curs
de pauperizare dar ascunzând încă vestigii, laolaltă cu
mici detalii ale unui cotidian cenușiu, în care memo-
rialista găsește întotdeauna și o scânteiere de lumină:
„Pe Calea Rahovei se afla un mic atelier de remaiat
ciorapi. Deslușeam în spatele geamului profilul palid

al unei migăloase cusătoare, aplecat sub razele lămpii
aprinse și ziua. Nu i-am aflat niciodată numele, dar
ochii ei încețoșați de lucru și surâsul de la sfârșitul
amiezii m-au însoțit de-a lungul vieții ca amintirea
unui tablou de neuitat.” Surâsul ca semn al unei ele-
vate stări de spirit sau al unui caracter integru, înso-
țește, de altfel, toate aceste pagini, chiar și atunci când
e încețoșat de lacrimi. Ceasuri de demult e o carte lu-
minată de un perpetuu surâs, întrucât el face parte
din viziunea Monicăi Pillat asupra vieții și reflectă o
anume ținută: „Să poți zâmbi nu doar când ți-e bine
și când te bucuri, înconjurat de cei ce te fac să ai un
rost pe lume, ci mai cu seamă atunci când pierzi pe
cineva iubit, când ești bolnav, când te simți trădat,
izgonit, când ajungi la capătul disperării, când ți-e
frică de moarte.” Când e recunoscut ca semn identitar
al unui om, surâsul îi poate defini caracterul chiar din
prima clipă, cum se întâmplă, bunăoară, când Monica
Pillat și-l amintește pe un mare domn, într-un capitol
intitulat chiar Portretul unui zâmbet: „Farmecul pro-
fesorului Ion Ianoși venea din zâmbetul cu care își în-
tâmpina interlocutorul, fie că era vorba de un prieten,
de o nouă cunoștință sau de un întreg amfiteatru de
studenți, aflați la începutul unui curs de estetică sau
de filozofie. Acest zâmbet cald și inteligent crea un
sentiment de bună dispoziție, o senzație de confort
intelectual, care îi făcea pe cei din preajmă să se simtă,
dintr-o dată, bine primiți în câmpul magnetic al omu-
lui.” Dar cu aceasta am ajuns la al doilea palier al căr-
ții, cel al oamenilor care pot fi numiți „ai luminii”, în
al căror „câmp magnetic” memorialista a fost și a ră-
mas o familiară, întrucât aparține lumii lor.

Cum ziceam mai sus, ni se oferă, alternând cu
evocarea ceasurilor, o emoționantă galerie de perso-
naje memorabile, exponențiale pentru o lume educa-
tă, creatoare, generoasă, morală. Emoționantă, deoa-
rece memorialista o reconstituie cu o irezistibilă im-
plicare ce se transmite instant și cititorului care, la
rândul lui, realizează că e vorba de o lume crepuscula-
ră, de unde, din fericire, mai sunt încă supraviețuitori.
Portretele acestei galerii pornesc de asemenea de la
câte o amintire solitară, care dobândește prin talentul
de prozatoare al poetei Monica Pillat, o puternică
forță de imprimare în memoria vizuală, cum se în-
tâmplă, bunăoară, după vizita la Păltiniș, din care a
rămas această imagine de o elocvență mișcătoare:



„Mi-a rămas pe totdeauna în suflet după-amiaza când,
intrând în camera lui Noica, l-am văzut așezat pe o
margine de pat, adus de umeri. Ținea o tavă pe genunchi
și, cu o lingură de cositor, mânca agale dintr-un mic
borcan cu miere. Părea însingurat, fragil și totuși in-
vincibil. Ca niciodată, glasul lui era șovăitor, făcea
pauze lungi între cuvinte, pe când privea cu gândul
dus la asfințitul soarelui din geam.” Tensiunea afectivă
sporește și mai mult, când evocarea personajului im-
plică prezența nemijlocită, de natură pur metafizică,
prin harul artei, a lui Dinu Pillat. E cazul maestrului
Ștefan Câlția. Pornind de la o mărturisire a lui Dinu
Pillat, după ieșirea din detenție, că și-ar dori să fie
paznicul unei grădini, pictorul a intrat în rezonanță
spirituală cu scriitorul, proces intim, enigmatic, care
l-a determinat, ca o datorie de executor testamentar,
să lucreze o „galerie a grădinilor: „În toate cele șaispre-
zece mici tablouri se deslușea conturul caligrafic al
unui drum mai larg, când șerpuit, când labirintic, ori
adunat într-o mandala [sbl. aut.] , deschis la cele două
capete întotdeauna. / - Pe calea asta ne-ntâlnim, a
spus el tainic, eu și cu tatăl dumitale... Umplu golul
dintre mine și el cu grădini...” În 12 noiembrie 2015, a
avut loc vernisajul „Grădinilor lui Dinu Pillat” iar
Monica retrăiește emoția momentului și când și-l
amintește: „...de la intrare, privirea se ridica pe un ta-
blou înfățișând un colț de pădure cu trunchiurile abu-
rinde, iar centrul pânzei este străbătut de fulgerul
unui drum către cer [sbl. RC] . Din stânga, se înălța un
înger cântând dintr-un tulnic subțire ca un fir de aur.”
La prima ei întâlnire cu aceste viziuni, maestrul îi
deslușise: „Drumul e personajul meu dintotdeauna, a
zâmbit el. Iar cei care nu știu să fie călători prin tot
ceea ce fac în lumea asta nu vor cunoaște niciodată
fericirea.” Vernisajul a avut parte de participarea ace-
luiași public numeros și distins ca și lansarea romanu-
lui Așteptând ceasul de apoi, confirmând astfel într-un
mod sui generis, prin simbioza spirituală a doi artiști,
adevărul că teroarea istoriei nu va putea nimici nici-
când valorile sortite dăinuirii. Sigur, o asemenea re-
flecție riscă a fi percepută ca emfatică, dar ea e efectul
meditației inerente, consecutive lecturii memoriilor
doamnei Monica Pillat, fie că e vorba de „ceasurile de
demult”, fie de oricare dintre portretele personajelor
resuscitate. Implicarea cititorului în aceste vibrante
evocări e facilitată și de o extraordinară galerie cu

portretele fotografice ale fiecăruia dintre ele. Ceea ce
m-a impresionat în primul rând a fost frumusețea
acestor oameni, expresia de luminoasă spiritualitate a
acestor chipuri: ele reflectă un crez și o ținută care
sunt tot mai greu de regăsit în lumea dezvrăjită a
consumerismului demențial de azi.

Doamna Monica Pillat ne-a dăruit prin aceste
Ceasuri de demult, un antidot eficient al ceasurilor
depresive pe care ni le rezervă lumea „progresistă” în
care am apucat.

„Cu o ascendență fabuloasă, «înger rămas» dintr-o
lume apusă, Monica, «plină de comori pe care anii» i
le-au lăsat «anume spre păstrare», după ce ne-a dăruit
romanul romanului pierdut al tatălui ei, Dinu Pillat,
înviază pentru eternitate, în această carte, oameni
minunați care s-au ridicat deasupra întâmplărilor
tragice ale destinului lor, învingând suferința cu
demnitate, discreție și bunătate, mereu puternici în
credință, iubire și speranță.

Cartea este mai mult decât un dans, este un poem
al memoriei în care regăsim muzica serafică și aspi-
rația către cer din poezia, proza și dialogurile publica-
te în ultimul deceniu, prin care autoarea își binemeri-
tă locul într-o dinastie nu numai politică, ci și literară.“

VALERIU STOICA



MIRELA ROZNOVEANU

Românii și România în Purgatoriul Istoriei
Nicholas Dima. Românii şi România: între pământ şi
cer (Institutului Naţional pentru Studiul Totalita-
rismului, 2021)

O frază atribuită lui André Malraux – secolul
XXI va fi religios sau nu va mai fi deloc – comu-
nică o realitate a istoriei și anume că civilizatiile s-
au construit pe valori spirituale. Recent, comenta-
torii au observat că de la Updike la Houellebecq,
reflecțiile majore ale literaturii se centrează pe o
reîntoarcere a dimensiunii religioase a omului care
trăiește în societățile occidentale secularizate. Persis-
tența întrebărilor metafizice cu privire la sensul și
semnificația existenței, întrebari care trec dincolo
de „euforia perpetuă” a societăților de consum
atee, pare să îi dea dreptate lui Malraux. Am făcut
această introducere deoarece recenta analiză geo-
politică a României publicată de Nicholas Dima,
autor a numeroase cărți și studii în engleză și ro-
mână, sub titlul Românii şi România: între pământ
şi cer (Institutului Naţional pentru Studiul Totali-
tarismului, 2021), introduce în analiza științifică a
jurnalistului și profesorului american de geopoli-
tică, o dimensiune religios metafizică.

Nicholas Dima a părăsit România acum mai
bine de o jumătate de secol. Deși a trait două tre-
imi din viață în U.S., el se autodeclară de profesie
și religie român. Eseul de față, de o exactitate tă-
ioasă, proprie stilului anglo-saxon, este a unui jur-
nalist și profesor universitar american care se sim-

te român și care declară că aparține națiunii române.
Punctul de vedere despre România de azi formulat
în cartea de față aparține cu alte cuvinte unui inte-
lectual versat în politica lumii, care a văzut, trait,
asimilat enorm și care de pe această platformă se
reîntoarce către români pentru a le arăta cum se
vede România din afara ei și de a le oferi soluțiile
de redresare în impasul economic și politic actual.
Ceeace face Nicholas Dima în această sinteză ar fi
cerut ani de analiză din partea unor faimoase think
tank americane cum ar fi Wilson Center, The Hoo-
ver Institution, the Harriman Institute sau Stratfor,
ultimul considerat cel mai versat în proiecțiile
geopolitice mondiale.

Adresându-se românilor de azi, Nicholas Dima
le reamintește – într-o sinteză și perspectivă personală
– momentele tragice ale istoriei României, și pre-
zintă soluții de reforme structurale urgente pentru
refacerea țării, soluții pe care le-ar dori incluse în
Constituția țării. Tenta biografică a acestui eseu-
testament moral, face proiectul politic mai puternic.
Analiza aparține unui spirit liber, decondiționat, care
nu are interese ascunse, nu îi este frică de nimeni și
nu vrea să facă pe placul nimănui. Avem în față
repovestită istoria României de către un american
care a trăit și a urmarit atent tot ce i s-a întâmplat țării
în ultimele 8 decenii și care propune solutii de refa-
cere în contextual actual internațional. Fără iluzii, fără
sentimentalisme sau autocompătimire, românii sunt
obligați să se privească într-o oglindă necruțătoare.
Uneori, când analiza pare lipsită de puterea impac-
tului definitiv, autorul introduce în text poeme poli-
tice care aduc o dimensiune metafizică și patriotică
neașteptată.

Identitatea românească este definită geografic,
lingvistic, cultural, religios. Dacă statul este expresia
politică a naţiunii (…) identitatea noastră spirituală
este creştină şi predominant ortodoxă – scrie autorul.
Națiunile, explică autorul, pot exista şi în stare latentă,
fie în curs de formare şi afirmare, fie pe cale de disipare
în mijlocul altora. Naţiunile mature îşi conştientizează
însă existenţa. În acest sens, scopul imediat al naţiunii
este organizarea politică în vederea promovării stabili-
tăţii şi perpetuării statale. Scopul avansat al naţiunii



este cultivarea sensului ei cultural şi spiritual. Şi scopul
cel de pe urmă este apropierea de divinitate. Întrebân-
du-se dacă națiunile sunt viabile într-o lume globali-
zată, răspunsul este că omenirea evoluează prin na-
țiuni iar globalismul este nu doar detrimental națiu-
nilor dar și utopic.

Pentru elitele culturale atee ale României, dis-
cursul lui Dima este greu de acceptat și digerat pen-
tru că introduce permanent dimensiunea divină în
istorie și politică. Și probabil tocmai de aceea, eseul
de față, scris acum cațiva ani, dezvăluie o dimensiune
aș spune profetică. Nicholas Dima prevestește con-
flictul dintre Ucraina și Rusia din anul 2022, conflict
cu implicații geopolitice ce depășesc un conflict
regional. Din punctul de vedere al autorului asistăm
la un conflict între globalism si anti-globalism, între
modelul de civilizație american si modelele de civili-
zatie rus si chinez. Chiar cu câteva zile înainte de
izbucnirea războiului dintre Moscova și Kiev, Nicho-
las Dima a publicat pe o platformă americană de
mare audiență o analiză geopolitică intitulată Ukraine's
Plight Has Global Implications https://www.newsmax.
com/op-ed/us-moscow-kyiv-conflict/2022/02/18/
id/1057424/

Românii şi România: între pământ şi cer se citeș-
te pe nerăsuflate. Voi cita câteva pasaje care cred că
sunt importante pentru esența cărții și crezul auto-
rului. Dima explică numeroasele eșecuri ale națiunii
române prin aceea “că noi ca popor am vrut să ajun-
gem direct pe treptele spirituale ale evoluţiei şi mult
timp am neglijat etapele intermediare ale ascensiunii
(...) Undeva avem o lacună care ţine de evoluţia inte-
lectuală conştientizată a naţiunii şi de dezvoltarea
economică a ţării. Acum trebuie să facem mari efor-
turi pentru a recupera terenul pierdut, să ne înţele-
gem pe noi înşine ca naţiune modernă, şi să ne
afirmăm…”

Prima sută de pagini se ocupă de modul în care
națiunea română a fost distrusă, decimată în istorie,
cu repercursiunile psihologice, politice de rigoare:
“Izolaţi şi ţinuţi sub obroc, am pierdut şi Renaşterea
pe care a cunoscut-o Occidentul, şi procesul de
modernizare care i-a urmat. Am supravieţuit ca proto-

români, numiţi de alţii valahi; istoricii au numit
teritoriul Dacia! (...) Procesul comunismului nu a
avut loc. Atrocitatile au rămas nepedepsite ca si
genocidul communist (… ) Vechii comunişti au
ruinat structura tradiţională a României, au distrus
satul şi ţărănimea, au transformat ţara într-un mod
nefiresc şi neviabil. Noii oportunişti din ultimii 30 de
ani au vândut averea ţării şi acum îi amanetează
viitorul. Mai sunt oare români cei care guvernează azi
ţara? Prin acte de identitate probabil că sunt, dar prin
trăsăturile esenţiale ale acestei identităţi mulţi dintre
ei au sucombat. Şi totuşi, acei puţini care şi-au păstrat
conştiinţa şi credinţa sunt chemaţi să pună umărul la
salvarea ţării.”

Descriind ceeace i se pare un proces planificat
de subminare a României, autorul se întreabă cine a
fost găsit vinovat în justiție pentru acest curs al
istoriei post-comuniste: “Cum justifică regimurile
iliesciene, care domină politica ţării din 1989 până în
ziua de azi, complicitatea lor tacită cu fostele regimuri
staliniste din trecut? Cineva vrea să ne anihileze
memoria; vrea de fapt să ne termine ca naţiune.
Liderii noştri sunt complici la acest genocid. Atât
timp cât nu îl expun şi denunţă, sunt de fapt coautori
la asasinarea naţiunii.”

Referindu-se la crimele comunismului, ajunge la
concluzia că “la închisoarea din Piteşti diavolul a
învăţat un lucru foarte important. Prin forţa brutală
te poţi impune, dar numai temporar. Când dispar
forţa şi tortura, omul, care are în el o scânteie divină,
îşi revine. Aşa s-a întâmplat cu cele mai multe victime
de la Piteşti. Oamenii şi-au revenit. Metoda trebuia
schimbată. Şi a fost schimbată la închisoarea din Aiud
unde …reeducarea (…) a fost predominant psihică.”
Concluzia este că “marxiştii şi cei care au inventat
lupta de clasă, de fapt lupta intra-umană şi intra-
creştină, au coborât mult pe scara degradării sub-
umane în ultima sută de ani. În prima etapă,
comunismul s-a concentrat pe latura material-poli-
tică a existenţei şi s-a impus prin eliminarea brutală a
adversarilor. Prin arestări, deportări, înfometări şi
schingiuiri fizice de neconceput, comuniştii au dis-
trus trupurile oamenilor. Prin experienţele de la
Piteşti şi Aiud s-a încercat uciderea sufletului şi stin-



dinea Europei occidentale şi interesele Americii.
Ţara şi-a pus toate speranţele în Uniunea Euro-
peană şi Alianţa Nord-Atlantică, dar ce se va în-
tâmpla dacă cele două entităţi nu vor mai cores-
punde condiţiilor viitoare? Are România planuri
alternative?

(…) Uniunea Europeană încearcă din greu să
îmbine o economie capitalistă axată pe profit cu o
politică socială care se vrea egalitară. Pe plan geo-
politic, retragerea Marii Britanii din Uniune lasă
continentul pe mâna Germaniei şi Rusiei. Franţa,
care în mod tradiţional ne era prietenă, e preo-
cupată acum de propria ei soartă. Germania
cochetează din nou cu Rusia. Restul ţărilor vestice
îşi văd de interese şi de cele mai multe ori inte-
resele lor sunt în detrimentul României. Pe plan
regional, Rusia ameninţă Ucraina, îi zâmbeşte
Budapestei, continuă să manipuleze Basarabia şi
priveşte din nou spre Balcani. Turcia ţinteşte şi ea
Caucazul şi se vrea putere regională. Conflictul din
Orientul Mijlociu, care angajează Israelul, Iranul,
Palestinienii şi unele ţări arabe, poate izbucni
oricând. E pregătită România pentru un asemenea
conflict?

La nivel internaţional, în aceste zile chinezii
asaltează echilibrul geopolitic mondial şi dacă nu
se recurge la arme nucleare nimeni nu mai poate
opri China. Altminteri, se pare că întreaga omenire
şi-a pierdut busola morală şi trăieşte în falsitate şi
minciuni. Se lucrează la distrugerea naţiunilor şi la
dezumanizarea omului, iar într-o anumită măsură
s-a şi reuşit. Se pregăteşte o lume nouă; o lume fără
niciun Dumnezeu!”

Dacă purgatoriul se află între paradis si infern,
acesta ar fi locul României în momentul de față în
cartea lui Nicholas Dima. Întrebarea este dacă
România va sta nedefinit în purgatoriul istoriei. Ce
direcție va lua? Autorul speră, și odata cu el și eu,
că națiunea română va găsi drumul ascendent pe
care îl merită pe deplin.

gerea scânteii divine din om. Aceasta este o crimă
împotriva divinităţii.”

Dima avertizează că pericolul unei Românii
obliterate de pe hartă este real. De aceea în con-
textul geopolitic al prezentului, România are nevoie
de conducători adevărați. “Marea problemă” scrie
el “constă în aceea că cei care conduc azi ţara nu vor
ceda de bună voie puterea pe care au dobândit-o
prin fraudă şi prin mimarea democraţiei. Şi tragedia
este cu atât mai mare, cu cât aceştia s-au înţeles cu
cripto-comuniştii din Uniunea Europeană şi cu glo-
baliştii lacomi din America şi jefuiesc împreună
ţara. Dacă exprimi aceste idei eşti etichetat anti-
european şi anti-american. Pe deasupra, dacă eşti
naţionalist eşti etichetat automat fascist şi antisemit,
şi dacă eşti creştin şi îţi mărturiseşti credinţa, eşti
numit bigot. Dacă luăm atitudine riscăm să fim
ucişi, dar dacă tăcem ne sinucidem! Ce vom alege?
Ce vrem şi cine suntem?”

Capitolul despre noua ordine mondială averti-
zează că “în aceşti ani se întâmplă ceva tulburător în
lume. Cineva, sau un grup de cineva, vrea să-i ia
locul lui Dumnezeu şi să ne transforme în roboţi
fără suflete şi fără şansa de a ajunge la spiritualitate.
Păpuşarii lumii contemporane au ajuns la apogeul
puterii materiale şi financiare. Sunt convinşi că nu
mai pot fi răsturnaţi de nimeni. (...) Au uitat că în
afara Conştiintei Supreme nimic nu e sigur şi
permanent. Cu atât mai puţin pigmeii care guver-
nează azi România şi greii care învârtesc destinele
omenirii.”

Cum arată lumea anului 2022 din punct de
vedere geopolitic în viziunea lui Nicholas Dima?
Iată diagnosticul prin cuvintele autorului:

“America şi Europa occidentală sunt în plină
decădere morală, fiind împinse spre preocupări şi
practici contra naturii, antiumane, perverse şi anti-
creştine. Pe deasupra, în prezent Statele Unite pro-
movează globalizarea economică, tot aşa cum fosta
Uniune Sovietică promova în trecut comunismul
mondial. (…) În actuala conjunctură, România e
prinsă din nou ca într-un cleşte în corsete economice,
politice şi militare între ameninţările Rusiei, incertitu-



de casa copilăriei de la Moroieni, cuib fabulos al
coeziunii unei familii de învățători cu nouă copii
(toți licențiați), pe care Al.C. a dorit să o reînvie ca
muzeu matricial lăsat mai întâi comunității locale și
de-abia mai apoi Muzeului Național al Literaturii
Române, deziderat care, din păcate, cu toate efortu-
rile făcute, nu s-a putut transforma în realitate decât
de-abia după zece ani de la moartea sa. Și, ca să o
spunem cu franchețe, nu tocmai după planurile
amănunțit expuse foruruilor competente... Din scri-
sorile pe care le dețin în chestie de la domnia sa
(corespondență în curs de apariție) reiese că acestea
au fost gândite temeinic și redactate împreună cu
fratele său mai mic, George Ciorănescu, de care l-a
legat toată viața o relație foarte specială. A doua
rațiune a voiajului, poate mai importantă în ordinea
urgenței existențiale, a fost scrierea Amintirilor din
anii tinereții și formării intelectuale, cu osebire, căci,
așa cum observa cineva nu fără un anume cinism,
Alexandru Ciorănescu a scris amintiri tot timpul...
De notorietate publică, începând din 1993-94, Alexandru
Ciorănescu revenea de predilecție în fiecare septem-
brie în România, găzduit de sora sa, Ecaterina Cioră-
nescu Nenițescu, la București sau Bușteni, pentru a
descoperi pe cât posibil niște urme ale unui trecut pe
baza căruia, ulterior, la masa de lucru, să-și regăseas-
că, reinventeze și scrie (tot una!) amintirile. Fără să
revadă locurile care îi evocau oameni și evenimente
de care ele erau legate, mi-a mărturisit într-o călăto-
rie pe care am făcut-o împreună, în 1996, de la Sibiu
la Târgoviște, căutatele amintiri refuzau, în lipsa unui
jurnal sau orice altă însemnare notată pe un colț de
hârtie, să se adune. Concepute ca întreg, târziu, într-o
perioadă când declinul forțelor fizice și intelectuale
începea să se facă resimțit, Amintirile se poate spune
au fost cea mai grea cruce a ultimilor ani ai savantu-
lui. Alături de gustul amar lăsat de refuzul autorită-
ților din țară de a-i prelua fondul bibliotecii perso-
nale din Insulă, alcătuit din inestimabile documente,
carte rară, manuscrise, incunabule, tablouri și meda-
lii, publicarea Amintirilor în România mai mult sau
mai puțin prin interpuși și fără de nici un control din
partea marelui filolog i-au contrazis și amărât teribil
ultimii 2-3 ani. Ocolind cuvintele mari, aș conchide
fără teama de a greși câtuși de puțin că tipărirea
Amintirilor a fost ultima și cea mai arzătoare dorință

ŞTEFAN ION GHILIMESCU

Ultima dorință a lui Alexandru Ciorănescu

și neajunsurile unei ediții

Am fost de mai multe ori martor, începând din
1992, odată cu vizitele periodice în țară ale profeso-
rului Alexandru Ciorănescu, la incredibila gamă de
sentimente, amestecate cu iluzii și umilințe, cu nălu-
ciri fantasmatice și visări aievea, cu imagini uitate și
refăcute din cioburi disparate, pe care marele cărtu-
rar o trăia pe urmele transcendente ale unei tinereți
pe care memoria, după 46 de ani de exil în arhipe-
lagul Insuleor Canare, nu o mai susținea decât ca pe
un prafde cenușă exterm de fin. Rezumând și lăsând
implicit la o parte o serie la fel de importantă de con-
juncturi, intercondiționări evenimențiale și alte amă-
nunte lumești, găsesc în miezul aceastei aventuri
spirituale amplexiflore de cercetare a urmelor
trecutului personal, căreia profesorul i se abandona
cu voluptate în acei ani, două resorturi cardinale
care o subîntind negreșit. Altminteri, într-o ordine
superioară, platoniciană, la cei peste optzeci de ani pe
care îi trăia cu un anume olimpianism Alexandru
Ciorănescu, senectutea îi întărise convingerea (ca și
lui Borges, de pildă) că a-ți aduce aminte înseamnă
mai curând a-ți imagina, hic et nunc, ceea ce a fost
sau poate nu a fost cândva... Revenind la categoria
impulsurilor fundamental etice ale voiajurilor savan-
tului în România din anii nouăzeci, primul se leagă



ani de exil doar ocazional românește - că îi era
mai ușor la acel moment să se exprime în spaniolă
decât în limba maternă (!) , fapt care l-a determinat
să vină în 1998 pentru 24 de ore la București unde
a angajat o bună cunoscătoare de spaniolă căreia
să-i dicteze în această limbă amintirile și respectiva
să le facă translarea direct în românește! La sfâr-
șitul lui septembrie 1998, când Lilica Voicu-Brey
de la Universitate din Taragona îi face o vizită pro-
fesorului, în locuința domniei sale de la Bajamar
(Canare), Alexandru Ciorănescu - scrie universita-
rul taragonez - “se afla plin de speranță în aștepta-
rea unei domnișoare de la București căreia inten-
ționa să-i dicteze memoriile” (conf. articolului L.
V.-Brey, Între maeștri: Alexandru Ciorănescu și
Nicolae Iorga, în “Buletinul Bibliotecii Române de
la Freiburg”, vol. V- XXVI/2018, pag.41).

Între 1998 și 2009, când apare tipărită în
românește Bibliografia Alexandru Ciorănescu:
1930-2010 (sic), semnată de L.V.-Brey, în realitate
o secvență decupată, revizuită și “adusă la zi” a
lucrării Alejandro Cioranescu: Biografia intelectual
de un comparatista (La Laguna-Tenerife, 2006), de
același autor, nimeni, dar absolut nimeni nu a făcut
vreo notificare, comunicare (minimă precizare,
orice), cum o impunea un comportament cât de
cât onorabil într-un caz de malversație intelectuală
ce făcuse multă vâlvă încă din timpul vieții lui
Alexandru Ciorănescu vizavi de soarta rătăcitului,
pierdutului, dispărutului ori pur și simplu sustra-
sului din redacția fostei Edituri a Fundației Cultu-
rale Române volum II al Amintirilor fără memorie.
În Bibliografia… numită mai sus, la pagina 135,
sub înscrisul cu numărul 565, am găsit atunci și o
clipă am rămas fără respirație: Amintiri fără me-
morie, 1911 -1992. Libros I y II (s.n.) de Memorias.
Edicion y notas de L.V.-Brey. Com un Prólogo de
Mircea Anghelescu. (En preparación.) . Care va să
zică nu numai că materialul volumului cu pricina,
cum necum, apăruse de undeva, dar tandemul L.
V.-Brey, Mircea Anghelescu îl pregăteau pentru
tipar, din moment ce toate demersurile pentru ob-
ținerea drepturilor de autor, cum ne informează
fără echivoc Lilica Voicu-Brey într-un alt loc,
fuseseră deja făcute pe lângă familia profesorului
încă din 2008. Mult așteptata carte, cu textul inedit

a marelui umanist.
În timpul vieții lui Alexandru Ciorănescu, un

prim volum de amintiri (nu în întregime inedite) a
fost publicat de Editura Fundației Culturale Româ-
ne, în 1995, sub un titlu care, dacă vrem, în doar
trei cuvinte, spune totul despre filosofia lor: Amin-
tiri fără memorie! Grație corespondenței purtate
între 1992 și 1997 cu profesorul Alexandru Cioră-
nescu dețin informația că „manuscrisul” volumu-
lui doi al Amintirilor fără memorie a fost predat
aceleeși edituri pentru tipar în 1996. Lucrările de
transpunere trebuiau să fie încheiate spre sfârșitul
anului 1997, începutul anului 1998, cel mai târziu.
Când în septembrie 1997 profesorul a venit în țară
și s-a interesat de el, a aflat stupefiat că dispăruse
fără urmă... Acelora care, din motive greu de înțe-
les, au răspândit, imediat după nefastul eveniment,
zvonul cum că volumul doi al Amintirilor fără me-
morie n-ar fi fost scris niciodată, le amintim că
prietenul profesorului, don Alonso Fernandez del
Castillo, directorul Institutului de Studii Canari-
ene, s-a exprimat în chestiune fără echivoc. “Con-
tinuarea [Amintirilor] a fost scrisă și trimisă la
București pentru publicare, a precizat domnia sa
în articolul Alexandru Ciorănescu în Tenerife (vezi
nr.10 din 25 noiembrie 1999 la ziarului La Opinión
de Tenerife, pag. 9; articol tradus de noi și publicat
în cartea Contribuții ciorănescine, Cluj, 2019, pag.
141). Editorul de text, continuă domnia sa, a
revenit pentru a cere corecții, dar acest text a
dispărut. Unde este? Cine îl ține? Este un mister”.
Cu buna sa credință nedezmințită, Alexandru Cio-
rănescu a sperat un timp că Amintirile. . . vor
apărea cumva, ceea ce din păcate nu s-a întâmplat.
Păstrase un carnet cu însemnări (niște eboșe, în
realitate!) după care și-a propus să le re-scrie în
regim de urgență. În paranteză, fie spus, acele
însemnări, împreună cu fondul bibliotecii profeso-
rului din cele două reședințe din Insulă au fost
cumpărate în 1998, cum ne încredințează aceeași
înaltă somitate științifică spaniolă, de către Consi-
liul (Cabildo) canarian pentru Institutului de Stu-
dii Canariene. Cu forțele fizice diminuate, atins de
o boală de pe urma căreia s-a stins în 19 noiem-
brie 1999, Alexandru Ciorănescu a constatat – și
nu trebuie să ne mire la el care a vorbit în cei 45 de



al volumului doi al Amintirilor fără memorie va
apărea pe piață, publicat în spaniolă, în paralel, la
Madrid și Insulele Canare, abia după 20 de ani și
mai bine de la dispariția manuscrisului și 8 de la
semnalarea lui bibliografică, în 2016, sub titlul
Alejandro Cioranescu, Escritos autobiograficos,
Editura Biblioteca Nueva, respectiv Fundația Caja
Canarias. În locul Cuvântului înainte (Prólogo) al
lui Mircea Anghelescu, care fie și din acest bun
motiv, dacă nu și din altele, se presupune că trebu-
ie să fi cunoscut bine textul noii cărții, vom desco-
peri Prefacio (Prefața) profesorului A. Sanchez Roba-
yna, eminent specialist în filologia hispanică, cu
notele Lilicăi .V.-Bray, cercetători care, se înțelege,
au preparat și îngrijit împreună ediția respectivă.

Comparând datele din Bibliografia Alexandru
Ciorănescu, 1930-2010 cu dezvăluirile făcute de
doamna Brey în articolul deja citat din Buletinul
Bibliotecii Române din Freiburg (2018), am publi-
cat în 2019 în revista “Viața Românească” un am-
plu articol (care se regăsește și în cartea noastră
Contribuții ciorănesciene, Editura Limes, 2019)
privind natura contradictorie a informațiilor fur-
znizate de L. V.-Brey în legătură cu sursele inedite
care au stat la baza alcătuirii volumului II al
Amintirilor fără memorie, inclus sub titlul “Alte
scrieri autografice (1934-1995)” în Escritos auto-
biograficos. Nu voi reveni aici asupra spinoasei
probleme. Voi constata doar că inventariind în
textul din BBRF titlurile capitolelor celei de a doua
părți a cărții, în mod ciudat, Llilica Voicu-Brey
omite să semnaleze ca atare și sumarul părții
inedite (precizarea autoarei) conținută în cele 78 de
pagini ale copiei manuscrisului dactilografiat în-
credințat domniei sale, cum susține, de către pro-
fesorul Alexandru Ciorănescu însuși la sfârșitul lui
septembrie 1998. Cam în aceeași perioadă, cu alte
cuvinte, când marele cărturar, extrem de marcat de
dispariția manuscrisului orginar, aștepta din Ro-
mânia dactilografa căreia să-i dicteze Amintirile…
Aproape absurd, se naște și se pune problema
despre care Amintiri să fie vorba? Aceleași care
mai fuseseră scrise și ulterior doar descompletate
fuseseră dăruite sub această formă doctorandei
Brey? Altele? Poate cele cuprinse în cele 70 de

pagini (! ! ! ) ale fotocopiei manuscrisului incomplet
de care vorbește la pagina 133 Bibliografia Alexan-
dru Ciorănescu (1930-2010), Ed. Bibliotheca, 2009?
Cel puțin din punctul de vedere al numărului de
pagini, ca să nu mai vorbesc de sursa de proveniență
și tehnica de imprimare - primul document (o
dactilogramă îngălbenită de ani) provenind, să
admitem, de la Alexandru Ciorănescu; cel de al
doilea (o fotocopie a manuscrisului incomplet), nu se
știe de unde apărut și preferat primului -, cele două
nu par deloc concordante sau, cel puțin, editorul
nefăcând nici o precizare în acest sens, lăsă să se
nască o atare impresie. Amănunt de natură să atragă
atenția asupra unei alte chestiuni pe care doamna
Brey nu găsește de cuviință să o lămurească, și anu-
me în ce măsură conținutul celei de a doua cărți de
Amintiri poate fi considerat complet vizavi de mate-
rialul memorialistic inedit existent…

În 2019, relativ noua întreprindere editorială
Spandugino din București, director și proprietar
omul de afaceri Lavinia Spandonide și fii, a lansat,
coupé, pe piața românească, sub titlul Amintiri fără
memorie, atât reeditarea volumului I de memoria-
listică a lui Alexandru Ciorănescu, apărut în ediție
princeps în 1995 la Editura Fundației Culturale
Române, cât și volumul doi (“inedit”) al acelorași
amintiri, ținut mai bine de 20 de ani, cum am mai
spus, cu intenție sau nu, în afara circuitului vieții
literare. Cum stă scris pe pagina de titlu, textul cărții
a fost îngrijit și editat, însoțit de un cuvânt-inainte, de
Mircea Anghelescu, cel care semnează și (În loc de)
o “Notă asupra ediției”. Mă voi referi în continuare la
ea, cu atât mai mult cu cât e singurul izvor (alminteri
foarte sărac) privind “destinul” acestui monument
memorialistic despre viața și opera ilustrului savant
Alexandru Ciorănescu.

Fără a mai fi divulgat vreodată pe parcursul
ultimilor două decenii informația, Mircea Anghe-
lescu vorbește aici despre un așa-numit dosar pe care
Vochița Ionescu, fosta redactoare a primului volum
de Amintiri a lui Alexandru Ciorănescu, îl ținea și în
care a pus absolut toate textele pe care profesorul i le
încredința cu ocazia vizitelor sale în România, între
anii 1996-1997!, în vederea completării materiei



mare plăcere și trezește chiar empatie față de situația
profesorului la acel moment.

Evitând să precizeze în clar sursele volumului
doi al Amintirilor fără memorie și refuzând să facă
vreo referință cât de vagă cu privire la odiseea pier-
derii, recuperării sau stabilirii autenticității manu-
scrisului inedit (!?), Mircea Anghelescu încredin-
țează mult prea săracei Note asupra ediției doar amă-
nuntul atemporal că Am început să lucrez la volum în
colaborare cu o fostă doctorandă a profesorului, dar
am oprit lucrul când am aflat că mandatul pe care
profesorul mi-l lăsase să mă ocup de scrierile sale în
limba română nu era valabil și după dispariția sa.
Câteva observații. Mai întâi că Lilica Voicu-Brey, căci
despre colaboratorul (din mediul universitar) cu acest
nume este vorba, nu a fost niciodată doctoranda lui
Alexandru Ciorănescu, ci doar și-a ales ca teză de
doctorat viața și activitatea profesorului Ciorănescu.
Strict la subiectul care ne interesează, Mircea Anghe-
lescu nu dă niciun amănunt privitor la faza de lucru
în care ajunsese împreună cu colaboratoarea sa pe
manuscrisul Amintirilor, când proiectul de editare a
acestora a fost abandonat. După ce criterii și care au
fost sursele după care textul lor fusese într-un final
stabilit și adoptat ca primum movens iarăși nici un
cuvânt. De care capitole anume, ne întrebăm legitim,
s-a ocupat fiecare dintre cei doi cercetători? Fiindcă,
dacă dăm credit Bibliografiei Alexandru Ciorănescu
1930-2010, cel căruia pare să îi fi revenit de drept
sarcina alcătuiririi ediției (întrucât poseda, nu-i așa?
o copie dactilografiată a manuscrisului originar in-
complet, dăruit domniei sale în 1998 de Alexandru
Ciorănescu însuși!?) ar trebui să fie universitarul
spaniol de origine română L.V.-Brey. Tot el, în mod
firesc, trebuia să alcătuiască și notele la ediția în cau-
ză, lui Mircea Anghlescu revenindu-i, așa cum lasă
să se subînțeleagă înscrisul bibibliografic, numai în-
tocmireaCuvântului înainte… Când știm din comunica-
rea făcută publică de către Lilica Voicu-Brey că se
obținuse deja încă în 2008, din partea familiei profe-
sorului, autorizația de publicare a volumului respec-
tiv, pare cel puțin straniu ca Mircea Anghelescu să
invoce tocmai această “piedică legală” ca motiv prin-
cipal pentru abandonarea din partea-i a proiectului;
la fel cum invocă și încălcarea ei (!!!), “fără niciun

noului volum. “După moartea profesorului, scrie
M.A., dna Ionescu mi-a dat mie toate fragmentele
respective ca să mă ocup de alcătuirea acestuia”. Nu
se înțelege dacă Mircea Anghelescu avea cunoștință,
ca vicepreședinte al Fundației Culturale, însărcinat
cu responsabilități clare privind activitatea editurii,
de acest mod de lucru, ori încuviințase o atare prac-
tică mai puțin ortodoxă. Fiindcă din câte știu de la
Costache Olăreanu, directorul Editurii până în 1999,
după ce a aflat de dispariția manuscrisului Aminti-
rilor, Alexandru Ciorănescu a rugat cu insistență să
se caute cu meticulozitate în dulapurile de fier lăsate
vraiște pe holul Editurii Fundației (desființată în
2003) manuscrisul “rătăcit”, căutare rămasă fără nici-
un rezultat. Presupun că Mircea Anghelescu, ase-
meni altor decidenți din editură, nu știa amănuntul
la care ne-am referit, când, la invitația profesorului
(!), îi face o vizită extrem de interesată, de la Paris în
Bejamar, în aprilie 1998, pentru a primi din mâna
sa, manuscrisul buclucașelor Amintiri! De primit nu
l-a primit și nici nu avea cum tocamai în momentul
acela, când, foarte răvășit de vestea nefastă a pierde-
rii lui, îl căuta el însuși cu înfrigurare mai abitir în
România!, dispus chiar să-l rescrie după niște notițe
luate anterior, plătind pentru asta nu numai serviciile
de specialitate ale unei dactilografe, dar și drumul
acesteia peste mări și țări în Insulă. Într-o pastilă
intitulată Canare, sub zodia irealului, culeasă în volu-
mașul de impresii de călătorie “Paris: oameni și locu-
ri”, evident marcat de evenimente, pe care le taxează
cam ușor drept o simplă farsă, Mircea Anghelescu
scrie, printre altele: :Șederea mea în acest loc (Canare,
Bejamar, n.n.) a fost guvernată de la început de cea
mai desăvârșită irealitate. […] Ireală nu era numai
existența mea în acest loc improbabil și lungile
conversații cu profesorul Ciorănescu despre lucruri
care se întâmplaseră cu cincizeci sau șaizeci de ani în
urmă, dar tot decorul în care această perioadă se
plasa, ca un interludiu, era ireal… Impresiile lui M.A.,
atinse de oarece pruderie, ca să fim sinceri, ne
surprind, căci numai după câteva luni, Crisula Ște-
fănescu se întoarce din Canare, în urma vizitei tot de
o săptămână pe care o face profesorului pentru un
interviu, cu cele mai frumoase și vii amintiri. Cartea
ei, Între admirație și iubire. De vorbă cu Alexandru
Ciorănescu, 2000, se citește, în orice caz, cu cea mai



mai mult de 7-8 ore, a fost una absolut “clandestină”,
iar în acel interval de timp cei doi nu s-au văzut cu
nimeni, în afara unui singur membru al familiei Cio-
rănescu, așa după cum mi-a relatat cu martori pro-
fesorul și am precizat public eu însumi de mai multe
ori (vezi în Viața Românească, nr.5/ 2017 articolul
nostru, Câteva rectificări și comentarii privind biogra-
fia lui Alexandru Ciorănescu). În mod oficial, după
revoluție, Alexandru Ciorănescu a venit în țară (cu
avionul) în 1991. Într-o ediție de Opere, cum stă scris
pe frontispiciul Amintirilor fără memorie, precizări de
genul acesta, potrivit tradiției și tuturor normelor în
materie, erau absolut necesar de făcut la notele de
subsol. Editorul, din păcate, reiterez, nu le face, în
schimb ține să declare ritos: “Toate textele apărute în
aceste «amintiri» sunt riguros exacte, conforme cu
manuscrisul sau cu pagina tipărită din care le-am
cules (întâlnirile nefericite cu Ion Barbu, de pildă, din
revista de exil Limite, nr.12,1972; textul se află și
într-o versiune manuscrisă, aproape identică, dar
nedatată)”. Deși, personal, nu mă îndoiesc de buna-
credință a îngrijitorului ediției, mai multe clarificări
precum cea din paranteza de mai sus, privitoare la
manuscrisul sau alte surse ale textului cărții de față ar
fi fost mai mult decât suficiente pentru a proba
caracterul riguros exact al reproducerii originalelor.
Exemplul în materie furnizat de domnul Anghelescu
este însă și singurul pe care domnia sa l-ar fi putut da,
dacă ar fi fost la obiect… Și asta pentru că textul la
care trimite editorul lipsește cu desăvârșire din suma-
rul variantei românești a volumului doi al Amintirilor
fără memorie. El apare, pentru cine are posibilitatea
să verifice, sub titlul Poetul întâlnit, numai în varianta
spaniolă a Amintirilor, într-o Anexă, alături de o evo-
care a Liceului “Spiru Haret”, scriere care, iarăși, e de
negăsit în ediția românească. Mi-e teamă că Mircea
Anghelescu copiază în mod tacit, pe anumite porțiu-
ni, Cuvântul înainte pregătit în urmă cu mai mulți ani
pentru ediția Amintirilor fără memorie antamată cu
doamna Lilica Voicu-Brey, fără să mai facă revizuirile
necesare. De altminteri, oricât ar dori domnia sa să
pună în paranteză ediția madrilen-canariană a
Escritos-urilor (citește Amintirilor fără memorie)
îngrijită de doamna Lilica Voicu-Brey, recursul la ea,
ca realizare premergătoare lecțiunii românești
datorate lui Mircea Anghlescu devine obligatorie.

scrupul legal”, la apariția concomitentă în 31 octom-
brie 2016 a cărții Escritos autobiograficos de Alexan-
dru Ciorănescu, la Madrid și în Canare, sub redacția
lui Andres Sanchez Robayna și Lilica Voicu-Brey
(traducere din limba română și limba franceză și notă
asupra ediției L.V.-Brey; cu o prefață A. S. Robayna).
Trebuie să fi fost și altceva la mijloc, indiscutabil, de
vreme ce fostul cercetător de la Institutul Călinescu
nici măcar, en passant, nu pomenește numele cola-
boratoarei implicate în proiectul inițial, și apoi ia atât
de în răspăr înNota asupra ediției românești volumul
ediției corespunzătoare spaniole, “făcută din cel apă-
rut la București și din fragmente aflate ulterior”! Deși
lasă impresia că vorbește de vol. I al Amintirilor fără
memorie tras la editura Fundației Culturale, este mai
mult decât evident că Mircea Anghelescu se referă
chasse croise , nu e vorbă, și la volumul doi al acestor
Amintiri, inclus în ediția spaniolă sub titlul de Otros
escritos autobiográficos.

Fără adnotările noastre făcute în intervenția de
față, cam la atât se reduc informațiile pe care ni le
oferă Mircea Anghelescu cu privire la istoria alcătuirii
ediției volumului II al Amintirilor fără memorie…
Nimic, repetăm, în legătură cu stabilirea textului,
colaționarea variantelor, inventarierea surselor etc; în
total, un infim număr de note de subsol, circa 20 dacă
am numărat bine (puținătatea lor fiind motivată
pueril de faptul că lectorul ar putea găsi ușor lămuriri
pe internet!). Într-o problemă, de exemplu, ridicată
de textul Vaporul Transilvania, de unde reiese clar că
la părăsirea țării, în 1946, cu nava respectivă, familia
Alexandru Ciorănescu era însoțită de cei doi copii,
editorul nu simte nevoia să facă nici o precizare în
legătură cu episodul ori împrejurările întoarcerii
acestora în România, știute fiind îndeobște eforturile
supraomenești făcute de famile mai bine de 15 ani,
după aceea, pentru a-i recupera de la comuniști… Pe
marginea unui text în care Alexandru Ciorănescu,
vorbind despre prietenia sa cu Aurelio Răuță, face
pentru prima dată referire în scris la o călătorie cu
automobilul condus de acesta în România, imediat
după Revoluție, Mircea Anghelescu încredințează
ultimei note de subsol a cărții faptul că atunci l-ar fi
cunoscut pe profesor în carne și oase… Ceea ce e
puțin probabil, fiindcă acea vizită, care nu a durat



un baston, Dixi et salvavi animam meam. . .

Ștefan Ion Ghilimescu (22.02.2022)

N.B.
Alexandru Ciorănescu, Amintiri fără memorie
(Opere, vol. I) , Ed. Spandugino, 2019

Delimitarea temporală absolut formală care le-ar
putea despărți (prima încercuind anii 1934-1995,
cea de a doua 1932-1992, e, trebuie s-o spunem,
un simplu moft. Din grabă, să concedem, Mircea
Anghelescu uită de faptul că undeva în Anexe
Alexandru Ciorănescu vorbește despre moartea
prietenilor săi, George Uscătescu, Aureliu Răuță și
Emil Cioran (toți stinși din viață în 1995), ceea ce,
dacă ne luăm după secvența temporală amintită,
fixată cu cifre de-o șchioapă sub “VOLUMUL II”,
ar fi o imposibilitate.

Sumarul părții a doua a cărții doamnei Brey,
rezervată volumului doi al Amintirilor fără
memorie (în original, Otros escritos autobiográ-
ficos) conține, în ordine, următoarele 18 titluri:
[Nicolae Iorga] ; [Biblioteca Națională a Franței] ;
[Simancas] ; Fata cu părul de aur; [Peisaje spani-
ole] ; Domnișoara Văcărescu; Emil Cioran; [Lyda] ;
[Timpuri grele] ; Literatura comparată; [Vaporul
Transivania] ; [Constantin Brâncuși] ; Fragmente
de Jurnal; De la Paris la La Laguna; Amintiri din
Grecia; Balerina; Crăciun fără zăpadă; Vechea
Universitate din La Laguna. Plus, la Anexe, încă
două texte, respectiv, Poetul întâlnit și În București
un liceu. Textul stabilit de Mircea Anghelescu are
la rându-i cu unul mai mult și, în Anexe, șapte pa-
gini fără nici un titlu. În ordine, până la textul
Amintiri din Grecia inclusiv, conținutul celor două
cărți este identic, chiar dacă Timpuri grele devine
la Anghelescu, Perspective întunecate sau Constan-
tin Brâncuși doar Brâncuși ori Balerina Baletista.
Ultimul text al Escritos-urilor din a doua parte a
cărții madrilen-canariene e înlocuit la Anghelescu
de evocarea 1972. O vizită la Borges; “Crăciun fără
zăpadă”, să zicem, cu La Basel sau [Italia] . Dacă
în Escritos sunt 8 titluri puse între paranteze
drepte, adică au nume atribuite, în varianta
românească sunt astfel însemnate doar două, ceea
ce, oricum ai pune problema, ridică serioase
semne de întrebare cu privire la independența sau
autonomia celor două laboratoare de cercetare...

Bref! Din perspectiva omului Alexandru
Ciorănescu care, așa cum îmi spunea într-o
împrejurare, n-a fost niciodată în stare să înghită



Memo

Un bărbat, pe care mulți îl credeau
înțelept, declarase, după Auschwitz
că poezia n-ar mai fi cu putință.
Bărbatul înțelept părea
să nu fi avut o părere bună
despre poezii –
de parcă ele ar fi niște consolatoare
pentru contabili sensibili
sau sticle cu spiriduși pictate,
prin care se vede lumea.
Noi credem că poeziile
abia acum au devenit iar cu putință
întrucât
doar în poezie se poate spune
ceea ce altfel
sfidează orice descriere.

Rugăciune de dimineață

Indiferent de poziția soarelui
și a Dow Jones Industrials,
între trezire și spălatul dinților,
îmi scot, întins pe burtă, încet
capul din laț,
mai întâi o ureche, apoi cealaltă,
vârând uneori între
un deget sau toată mâna
ca să nu mă sufoc
când ei trag și smucesc,

trag și smucesc
la Ho Chi Minh-Trail, în Belfast,
Biafra și Bangladesh.

Așezat pe catafalcul
patului meu cu dungi la modă,
ciuruit de ciugulelile vulturului din noapte,
ascult știrile
despre starea acestei planete,
verific urgența
nevoii de a supraviețui,
timpul pe care îl mai am
până la următoarea rugăciune de dimineață,
când ei trag și smucesc,

HANS SAHL

(1902-1994)

„exilul din exil”

Ultimii

Noi suntem ultimii.
Întrebați-ne.
Suntem competenți.
Purtăm cutia cu fișe
cu semnalmente prietenilor noștri
ca pe o cutie de vânzător ambulant în fața noastră.
Institute de cercetare se luptă
pentru facturile de rufe ale dispăruților.
Muzeele păstrează cuvintele-cheie ale agoniei noastre
ca pe niște relicve sub sticlă.
Noi, care ne-am irosit timpul
din motive de înțeles,
am devenit vânzători de vechituri ai nepătrunsului.
Destinul nostru se află sub protecția

monumentelor istorice.
Cel mai bun client al nostru este
conștiința vinovată a posterității.
Luați, serviți.
Noi suntem ultimii.
Întrebați-ne.
Suntem competenți.



trag și smucesc
la Ho Chi Minh-Trail, în Belfast,
Biafra și Bangladesh.

Istovitor e

Istovitor și anevoios e
să refuzi obișnuitul,
să vezi alegeri care
nu sunt decât nuanțe ale aceleiași
nedumeriri.

O, să știi adevărul înainte
de a deveni comun,
să înduri îndelunga obligație de a tăcea
până ce rostesc cu toții
ceea ce îți venea
atât de greu să spui,
până ce adevărul e pe toate buzele
și astfel
a și devenit din nou îndoielnic
și aproape fals.

Bătrânii revoluției

La ce să ne așteptăm?
Care e contribuția noastră pe acest pământ?
Dăm din cap și facem ceea ce ni se spune,
mergem cu metroul,
intrăm în lifturi
și ieșim din ele
și ne hrănim pe cinste.
Alții și-au vărsat sângele până la moarte
în ură și dușmănie și crimă.
Noi însă stăm în anticamere fără praf,
luăm medicamente împotriva morții,
iar conduita noastră e cu totul loială.
Uneori tunete îndepărtate bubuie în somnul nostru
și amintirea luptelor de odinioară
ne luminează bătrânețea.
Pășim însă calmi
spre faima noastră postumă
și o moarte liniștită ne face semn
senină și fără dureri.

Poem

A vorbi
A tăcea
A avea prieteni
A fi singur
Păsările în pădure
Vuietul orașului
A dormi
A fi treaz
Consolare
Neconsolare
A fi nimic
A fi totul

1972

Recviem

Aici odihnește unul care
nu a putut să nu trezească
câinii adormiți, să nu-și murdărească
propriul cuib, să nu taie creanga
pe care stătea, să nu ardă toate podurile
în urma sa, să nu-l alunge pe diavol
cu Belzebut, să nu pună carul
înaintea boilor, să nu arunce copilul
odată cu apa din copaie.

Ca vițelul la poarta nouă,
a scos castanele din foc
pentru alții, s-a fript la gură,
a abandonat armele, a făcut
din țânțar armăsar,
ceea ce nu l-a împiedicat însă
să apuce taurul de coarne
și să se lege la cap fără să-l doară.

Fiindcă nu și-a ținut niciodată gura,
a dat-o-n baltă,
a dat cu capul de pereți,
a văzut stele verzi,
a mai făcut un semn
și a șters-o pe unde i s-a arătat
ușa.



Fragment 1945

Și eu, o, Doamne, să fiu cruțat?
Pline de noroi, se înalță în aer,
din băltoace, membrele carbonizate,
Ca niște crengi rupte de vânt,
O jumătate de om zace undeva
Și, arătându-și colții, un cap tăiat
Se holbează la tine.

Atâtea praguri fără casă.
În fiecare mormânt deschis zace
O biată gură care s-a exprimat greșit,
În fiecare schelet de copac atârnă
Un cuvânt de-al meu, pe care l-am gândit,
O dorință, o ură, un vis din copilărie
(Atâtea morți fără de moarte);
În fiecare grămadă de moloz zace
Cenușa unei lumi ce-a murit.
Și eu, o, Doamne, să fiu cruțat?

Germania

Cum te voi găsi oare,
Pe tine, sora mea în mizerie,
Când mă voi întoarce în țara
Unde-mi sunt îngropați părinții?
Voi înfășura în mantie goliciunea ta
Și te voi ridica, dacă ei vor sta acolo
Și vor arăta spre tine, așa cum și eu
Am arătat spre tine?

Vezi, părul meu s-a rărit
De când te-am părăsit,
Și pantofii mei s-au lăbărțat
De atâta umblet.
În limba mea se amestecă sunete străine.
De hainele mele-s agățați spinii
arbuștilor exotici.
Am urmat multe steaguri și am adoptat
Multe obiceiuri ca să te combat.
Am făcut-o și am făcut-o de dragul tău,
Fiindcă ai fost sora mea și mi-ai fost încredințată
Încă din copilărie.

Exil

Așadar, nu mai e mai nimic de spus.
Praful se-mprăștie.
Mi-am ridicat gulerul.
E deja târziu.

Vântul urlă. L-au îngropat.
Așadar, nu mai e mai nimic de spus.
Prea târziu.

Revedere cu Berlinul

Am fost vreodată aici? Am fost totdeauna
și am văzut Berlinul arzând în multe vise.
Ce-i aproape nu-i niciodată aproape, doar ce-i

departe.
Merg prin orașul pe care l-am uitat,
devin din nou stradă, noapte și ploaie
și umblu cu morții prin mulțime.
Scrisul de copil cu care ți-am desenat numele
e stins și multe cicatrici sângerează.
Vai, timp iubit, cu greu le mai putem număra.
Vai, oraș iubit, cine a fost lovit mai mult,
tu sau eu? Ai a-mi povesti multe
când ne vom uita unul la altul în zori.
personalitatea moartea

Răsărit de soare în Manhattan

Acum soarele răsare
în spatele caselor, care îl ascund
de parcă ar fi ceva ce nu-i de aici
și de aceea trebuie sustras
privirilor celor ce se trezesc.

Abia când va fi devenit un fapt
ce nu mai poate fi trecut cu vederea,
soarele poate fi eliberat
pentru a fi vizionat de om,
doar când bate gongul crainicului,
poate să se facă zi într-un oraș
în care nu contează decât rezultatul,
și nu geneza, nu istoria sa.



era în mare pericol. În Cei puțini…, descrie cum a
rătăcit prin pădurea Grunewald din Berlin cu un
pachet de scrieri pe care îl ținea de un șnur, iar
greutatea hârtiei îl tăia la degete, pentru a-l îngropa
acolo. A hotărât deci să fugă din Germania nazistă
și astfel a ajuns mai întâi la Praga.

După popasul de la Praga ajunge la Zürich și
de acolo la Paris, unde, împreună cu Alfred Döblin,
Klaus Mann și alți autori, a fondat „Bund Freie
Presse und Literatur” („Asociația Presa și Literatu-
ra liberă”) ca alternativă la „Schutzverband deu-
tscher Schriftsteller” („Asociația de protecție a
scriitorilor germani”).

În 1940 a început „campania occidentală” a
Reichswehr-ului și Sahl a fost internat într-un lagăr
francez. În lagăr l-a reîntâlnit pe Walter Benjamin,
cu care el și alți șase sute din cei închiși acolo au
fugit ulterior la Marsilia. Un an mai târziu a reușit
să ajungă la Lisabona, unde s-a îmbarcat pe SS
Guinee, una dintre ultimele nave care a dus
refugiați în America.

Viața în Statele Unite a adus provocări noi și
neașteptate pentru Sahl, care spune într-un loc:
„Un André Gide, un Thomas Mann au vorbit în
numele țării lor atunci când au scris, erau
conștienți de importanța lor. Dar în America chiar
și un autor de renume mondial era conștient că nu
poate concura cu reputația lui Rockefeller sau
Vanderbilt.”(Exilul din exil, p. 124)

În timpul exilului său în SUA și-a început și
activitatea de traducător, transpunând în germană
opere din literatura universală, ceea ce i-a asigurat
un anumit venit (insuficient totuși pentru a-l
elibera de lipsurile îndurate mereu).

E poezia „exilului din exil”, a unei ființe aflate
în căutarea unei Bleibe, a unui refugiu, al unui
sălaș, al unui loc al său într-o lume modernă în
care prigoana și pribegia au devenit, chiar dincolo
sistemele politice, dar întețite de ele, stări
existențiale. O asemenea Bleibe Hans Sahl nu a
găsit-o decât în poezia sa, una care, în ciuda
„uitării” conjuncturale, e mai actuală ca oricând.
Ea se cuvine citită și redescoperită mereu.

Traducere: Herbert-W. Mühlroth și Ioan Milea
Prezentare: Herbert-WernerMühlroth

Nu m-am îmbogățit din lacrimile tale,
Nu ți-am vândut rușinea pe piață.
Ți-am urmărit cu teamă faptele,
Și lucrarea sângeroasă a mâinilor tale m-a

îngrozit.
Ți-am scos numele din mintea mea
Și cu el imaginile tinereții mele,
Mirosul pajiștilor, răcoarea pădurilor,
Și cerul greu și acoperit de deasupra câmpiei.
Te-am iubit și te-am urât și te-am respins…

Dar în tăcerea nopții te-am văzut deodată în
fața mea,

Goală și groaznic de distrusă și ți-am auzit
poporul plângând,

Și copiii tăi țipau după pâine, cum au țipat mereu.
Te-am văzut rătăcind în orașele care odinioară
Au fost ale tale și pe care tu însăți le-ai pustiit
Cu o teribilă orbire ‒ și te plâng ca un frate pe o soră
Care a adus nenorocire asupra ei și asupra

celorlalți și acum
Trebuie să răspundă. Și am ieșit afară și n-am

mai spus nimic.

Am simțit asta și am simțit-o de dragul tău,
Fiindcă ai fost sora mea și există lucruri
Despre care nu se vorbește cu străinii de față
Să care nu se pot rezolva decât între mine și tine.
Și nu știu cum te voi găsi
Pe tine și pe frații tăi, cândmă voi întoarce în țara
Unde-mi sunt îngropați părinții.

Hans Sahl s-a născut la Dresda în 1902. Și-a
petrecut copilăria și tinerețea la Berlin. A studiat
istoria artei și a literaturii, precum și filosofia, și și-
a luat doctoratul în 1924 la Breslau, cu o lucrare
despre pictura germană veche. Apoi a fost critic
teatral, cinematografic și literar la Berlin. Alături
de Siegfried Kracauer, a fost unul dintre puținii
care s-a ocupat serios de estetica filmului încă de
la început și a fost de partea realizatorilor de filme
din avangardei anilor ’20.

Când naziștii au preluat puterea în 1933, Sahl
a înțeles imediat că viața evreilor, și deci și a lui,



limba română n-a fost – cum stabilise Tudor Vianu –
moldoveanca Matilda Cugler-Poni, ci ardeleanca
Maria Suciu-Bosco, grație căreia istoria poeziei femi-
nine românești ”începe cu o femeie frumoasă și fata-
lă”. Autorul o caracterizează cu sintagma ”preoteasa
fatală”, cea dintîi dintre ”preotesele fatale”, femei la ca-
re nu numai frumusețea ci mai ales senzualitatea este
cauza dramelor sau chiar a tragediilor pe care le pro-
voacă, serie mai puțin numeroasă dar mai spectacu-
loasă decît a ”preoteselor durerii”, sintagmă întrebuin-
țată de Octavian Tăslăuanu, care-și cîntau în retorică
lacrimogenă drama lor existențială.

Al. Cistelecan le evocă – mizînd pe efectul
aducerii lor în fața ochilor cititorului de azi ca ființe
cu calități și defecte umane, ieșite din comun prin
aura poeziei, chiar dacă fără strălucire la majoritatea
lor – pe numele mic, realizîndu-le portrete, acolo un-
de documentele sau legendele i-au venit în ajutor,
însoțite de comentarii critice ale poeziei lor. Astfel,
Veronica Micle, ardeleancă de origine, este calificată
drept ”muza rezolută” a lui Eminescu, ”o femeie cu
sex appeal precoce”, asemănată printr-o comparație
cam deplasată cu contemporana noastră Elena Udrea,
pentru comportamentul ei public ”între muză și țață”,
dar și cu Madame Bovary, personajul central al roma-
nului lui Flaubert, afirmînd că întregul ei cult ”se tra-
ge din bovarismul de admiratoare a lui Eminescu”,
poeziile sale fiind ”doar jurnalul versificat al unei
idile”. Cistelecan o demitizează ironic, denunțînd tot-
odată spiritul românesc mitizant al biografiilor per-
soanelor celebre: ”Ca iubită a poetului național tre-
buia să fie frumoasă; nimeni nu poate admite contra-
riul, căci ar fi o descalificare națională”.

Al. Cistelecan nu-și ascunde preferința pentru
”preotesele fatale” nici în celelalte două volume ale
tripticului, care îi oferă posibilitatea de a-și exersa , pe
lîngă spiritul critic, și talentul creator. În volumul
Zece femei reține atenția capitolul acordat Nataliei
Negru, ”femeia-drog” pentru doi poeți prieteni, Șt. O.
Iosif și Dimitrie Anghel, căsătoria lor cu ea fiind pen-
tru fiecare dramatică și, în cele din urmă, fatală. Cis-
telecan recurge la amănunte picante/ senzaționale din
biografia poetelor, povestindu-le într-un limbaj une-
ori colorat, familiar cititorului de azi. Alice Călugăru

CHIOARU DUMITRU

Criticul Al. Cistelecan, istoric literar

De aproape un deceniu, Al. Cistelecan a renun-
țat – chiar dacă mai scrie cîte o prefață sau cîte o re-
comandare pe coperta a patra a volumului unui tînăr
poet – la critica de întîmpinare în care era unanim
considerat cel mai bun critic de poezie, și s-a retras în
istoria poeziei scrise de femei. Tripticul Ardelencele
(Ed. Eikon, 2014), Zece femei (Ed. Cartier, 2015) și
Fete pierdute (Ed. Cartier, 2021) adună toate arti-
colele, împrăștiate prin mai multe reviste, despre via-
ța și opera unor poete astăzi majoritatea uitate, scrise
în urma unei serioase documentări bazate pe schim-
burile dintre marile biblioteci unde a găsit, cu spriji-
nul unor persoane binevoitoare, volumele lor, dar și
reviste sau cărți în care acestea au fost comentate de
criticii literari ai vremii. Autorul acestui triptic s-a
așezat pe un teren virgin, pe care nu l-a mai explo-
rat cineva pentru a scrie o istorie a poeziei feminine
românești. A făcut-o Al. Cistelecan cu rigoare de
istoric meticulos și înzestrat cu talent de prozator
din familia lui G. Călinescu, și cu un impresionism
critic rafinat cultural de sorginte lovinesciană, topite
însă în creuzetul stilului său personal.

Istoria sa începe cu poetele ardelence, fără –
declară Cistelecan în Simple precizări introductive –
vreo prejudecată regionalistă, ci din cauză că biblio-
grafia necesară i-a fost mai la îndemînă. Și, presupun
eu, pentru că a descoperit că prima poetă cultă în



grîului de neghină, fără a se alege însă cu recoltă prea
bogată. Poezia majorității lor este azi lipsită de valoa-
re încît, în finalul unuia dintre portrete, autorul afi-
rmă în stilul său sobru, dar și ironic, chiar malițios:
”Toate poetele se vor un pic martire, chiar și cele că-
rora le-ar sta mai bine ghergheful delicat”. Rămîn to-
tuși în istoria literaturii care, scrisă de Al. Cistelecan
în stilul său fermecător, ne oferă o lectură savuroasă.

.

este calificată ca ”aventuristă” și ”tupeistă cu șarm”,
pentru viața ei aventuroasă încheiată încă nu se știe
cînd și unde în lume, ale cărei poezii Buruieni și Șerpii,
proaspete și azi, conțin ”o îndrăzneală de care poezia
feminină se va sfii încă multă vreme și nici măcar
Maria Banuș în Țara fetelor nu va merge atît de
departe”.

Interesante în acest volum sunt și capitolele
despre ”nevestele simboliste”, începînd cu Claudia
Millian, căsătorită cu poetul Ion Minulescu, al cărei
portret se deschide cu această memorabilă frază: ”Pe
cele mai frumoase picioare din istoria literaturii
noastre a umblat, cu grație, Claudia Millian”, căci nu
putea umbla altfel, devreme ce soțul ei era – comen-
tează malițios Cistelecan – ”un fel de Che Guevara al
revoluției simboliste române”. Dar din aceeași cate-
gorie de poete, ”cea mai feroce devotată nevastă din
literele române a fost, fără îndoială, Agatha Grigores-
cu-Bacovia”, pentru că a fost ”nu numai preoteasa”, ci
și ”proprietara, infirmiera și agentul lui Bacovia” – aș
zice că și norocul lui – ”a cărui umbră poetică se
străduieșete să fie în versurile sale”.

În al treilea volum, Fete pierdute, mai masiv
decît celelalte două laolaltă, a fost scris cu scopul – pre-
cizează autorul în subtitlu – de a alcătui niște ”notițe
pentru o istorie a poeziei feminine românești”, sunt
evocate o mulțime de poete obscure, dintre care doar
Matilda Cugler-Poni și Domnița Gherghinescu-
Vania mai sunt încă vii în memoria cititoril, mai
mult prin legenda decît prin opera lor. Matilda
Cugler-Poni, considerată cea mai importantă dintre
poetele junimiste chiar de Titu Maiorescu, reprezintă
pentru Cistelecan ”faza recitativului pudic și a decla-
mației romanțioase de sentimente – și mai ales de
frustrări erotice”. În schimb, Domnița Gherghinescu-
Vania este portretizată drept ”ultima muză calificată”,
făcînd toată viața prin frumusețea ei victime printre
scriitorii și artiștii interbelici, între care se numără și
marii poeți Tudor Arghezi și Lucian Blaga.

Al. Cistelecan citește și comentează poezia lor
cu exigența și stilul care l-au consacrat ca și critic, dar
și cu meticulozitatea istoricului literar, încercînd să
salveze ce se mai poate de la uitare, prin separarea



TATIANA ERNUȚEANU

Aprilie, oră de după-amiază

Fragilul obstacol, paharul cu vin de pe masă
ne păstrează pe fiecare în careul lui de necuvinte
Privirea ta XRAY îmi sigilează fața
care pentru tine contează mai mult decât corpul,

sinapsele, sexul și
o concurează doar grădinăritul și pastele cu sos roșu
da’ asta e o altă poveste
Admirăm producerea fotosintezei în timp ce

soarele îți desenează umbra pe
picioarele mele
tinere speranțe eclipsate de telefon
doar mâinile tale din umbră nu mă ating, îți ies
din cadru mângâind cimentul murdar cu pete de

salivă
M-aș muta mai la stânga, mai la dreapta
din scaunul mortului din mașinămă întreb cum de
imaginea asta nu expiră așa cum fac alte

screenshot-uri ale memoriei
Am încercat cu filtrele de pe Insta să îi blurez

zonele intime
Pe Amzei vânzătorii ambulanți vând globuri albe

handmade
așa cum handmade mi-ai trântit tu viața pe

improbabile treceri de pietoni
Dacă cerceii mei ăia albi, pătrățoși nu ți-ar fi

însoțit excitările nocturne de la distanță

aș putea sta acum liniștită în fotoliul deep blue
fără să simt mirosul respirației tale

de ghimbir
cu gândul la seara în care mi-ai desenat broscoiul

ăla pe șervețel și ai plâns că nu ți l-am cerut
Cu sarea asta, de acum, de pe obraji, aș putea

aproviziona sute de cantine
și toți oamenii nesărați, care se plimbă pe sub

geamul meu, nepăsători la
sadomasochismul meu emoțional

Quite emotional

Nu ar fi trebuit să ne întâlnim
Quite emotional, now
Dar să ne imaginăm că sintaxa lucrurilor ar fi fost

una desăvârșită
și poștașul se ținea de cuvânt și aducea scrisorile în

ziua cuvenită
Quite emotional, now
Din palmele tale răsar și acum semințe așa cum

orașul pătimaș naște străzi cu
pistrui (știu bine ce spun)
Dacă acum ar fi atunci și dacă lașitatea ar fi fost

plină de curaj
ce ajustări s-ar mai fi impus…?
Quite emotional, now
Din gura ta au ieșit pisici catifelate, blânde și naive
amețite de tutun
pe una o păstrez într-un sertar, pe una în paginile

unei agende
E mic să spun, dar iubirea se numără în ceasuri

pătrate, pentru că numai în colțuri
se întâlnesc două laturi
Quite emotional, now
Carnea ta de metal nu mămai sprijină

Imponderabilitate sentimentală

O cameră albastră
împărțită în primăvară și nord
Umbrele zâmbetului tău, becul chior, acoladele de

fum de țigară
asediază



Mobilitate

Degetul tău încă învârte pământul
Pachețele de primăvară
Emoții industriale se varsă în mare
Marea noastră pe care n-am văzut-o niciodată
Pe cadranul ceasului ochii tăi arată ora 19.00
No regrets skin, no regrets lips
Selfie cu silueta în pupilele tale
Flirtez cu un blues, azi, marțea de după tine
face cu mine ce face timpul cu zidurile
Fericirea mea tace
Puritatea ține câteva clipe într-o felie de măr
dovadă că o armură nu e inutilă niciodată
Oamenii nu funcționează cu fise
Poeziile mele nu mint.

Conservă de dragoste

Stau coapte în soare
regretele și coapsele mele
Ha, de-astă primăvară! Da! Mai, mai exact.
Abia se pârguiau cireșele de secol XXI
Pe atunci eram frumoasă.
Îmi spuneau în fiecare zi geamul de la scara B și ora 7
Visam să fug cu caiacul la Jurilovca și să frig

chefali
Să privesc eu cerul lui și el
cerul meu
N-am ajuns așa împrimăvărați nici la Obor
Viața e un borcan cu zacuscă, o ilustrată din
Neptun, ornamentică disproporționată
Rebus cu mâini încrucișate pe noptieră
Până la urmă, dragostea e un bâlci cu pretenții.

Iubirea e o țară fără conducător
Îmi plouă în pat așteptarea
De ce mi-ai construit ziduri
dacă sunt nelocuită?

O să murim puțin

Mi-ai scris cu vocea ta suavă
O să murim puțin
Și am sărit zidul în curtea unde
Stăteai lângă un bambus ruginit ca tine
O să murim puțin, nu murit murit, ai spus din

nou
Și am renunțat rând pe rând la toate hainele
Eram gata să prind rădăcini în orașul tău

extraterestru
unde ouăle se mâncau cu bețigașe chinezești

direct de pe buric
O să murim puțin, nu murit murit, nu de tot
În zădărnicie
În zădărnicie
Și am trecut prin…
Nu erau semne că n-aș putea…

Ar trebui să știi

Ești vinovat de toate pozițiile corpului meu și
de toate entorsele mele

Te-am plătit scump, încă am rate
Ultima dată când mi-ai scris erai în Florența,

activist de mediu
făceai lobby pentru nemurire
Îmi cereai să scot șampania și să beau, să
sărbătoresc că plouă, că asta e lucru bun,
grâul va crește
Sentimental îți zic că nu mă interesa
Filip spune că era bine dacă te înecai tu
Să trecem însă la lucruri importante
E cer senin la București și vine o vreme când

începi să faci lumânări
Ori ca business ori că a rămas ceară de la cinele

târzii
Încă mă mai gândesc…
Sunt morți vii și sunt vii morți
Până la urmă viața se uită în două sexunde.



coapsele lui perfect arcuite, o șuviță de păr verde-
aurie, mersul său puțin săltat de veșnic pelerin. Prima
dată când îl văzuse, era în fața facultății la o țigară și
el trecuse pe lângă ea, întors cu spatele, într-un pulo-
ver verde-închis ce-i amintea de puloverele pe care le
purta ea însăși în adolescență, șterpelite de la tatăl
său. El pleca deja. Ce avuseseră apoi împreună fuse-
seră niște momente furate, calculase el exact vreo
douăzeci și patru de ore de curs, plus cele câteva in-
tervale dintre, și acum această întâlnire improbabilă,
care îi dădea o senzație de moarte. Nu făcuseră dra-
goste, doar câteva săruturi pe furiș și atingeri timide.
Și acum el o invita să-i arate un loc unde se puteau
întâlni, departe de lume, de timp și de legi.

Afară era furtună, bătea un vânt năpraznic și
ploua abundent. Mii de semne se arătau în drumul ei
spre locul de întâlnire care s-o împiedice să facă acel
pas: copaci gigantici retezați la pământ, inundații,
anacronisme, mailuri care nu funcționau, tunetele și
fulgerele unui cer neînduplecat. Dar Ana luase deja
hotărârea și nimic nu o putea opri din drumul ei.
Ajunse în fața unei mici clădiri vechi pe care nu o știa
și-l zări așteptând-o. El era senin ca ziua de vară,
zâmbea larg ca de obicei, și răspândea calm și echi-
libru din priviri, acolo, sus, de unde vedea el lumea ca
un leu cățărat pe o stâncă. O luă de mână și o duse
înăuntrul clădirii, pe o scară din lemn masiv, și-i ară-
tă o băncuță pitită într-o nișă din perete. Se așezară
acolo și se îmbrățișară. Ana nu vorbea mult pe vre-
mea aceea, nu din timiditate, era mai degrabă un blo-
caj de mai demult, pe care nu avea să-l depășească
total niciodată. Din fericire, David vorbea mult și
astfel, nu existau momente de stângăcie între ei. O
întrebă:
- Ana, știi să ții un secret? Știi, eu iau cianură în doze
mici profilactic și ți-am adus și ție câteva bobițe să te
feresc de rele.
De parcă ar fi invitat-o una din mătușile ei la o porție
de șerbet, Ana întinse mâna și zise:
- O să iau una, să nu te refuz, zise ea și înghiți bobița
de cianură.
În acel moment îi trecură prin cap mai multe gânduri
simultan: dacă el era un psihopat și ea se dădea pe
mâna lui ca o proastă, dacă nu l-ar fi jignit dacă l-ar fi
refuzat, dacă avea să moară imediat după aceea.

IOANA COSMA

Pasiunea Anei

În mica ei garsonieră din Toronto, Ana își aran-
ja părul rebel la lumina unui neon alb-gălbui ce
dădea o paloare serafică feței sale deja emaciate. Se
întreba, oarecum dezinteresat, dacă adulterul era
ceva ce i se potrivea, nimic nu o pregătise pentru
postura de femeie adulteră și acum se pregătea să facă
pasul cel mare. Știa că era împotriva a tot ce credeau
ai ei, a tot ce fusese învățată, dar Ana avea propriile ei
reguli interioare și nu putea admite că iubirea, fie ea
și pentru un alt bărbat, ar putea fi vinovată în vreun
fel. Și totuși se simțea vinovată. Soțul ei plecase de
puțin timp la serviciu, la câțiva zeci de kilometri de
Toronto, în timp ce ea aștepta înfrigurată mesajul de
la iubitul ei. Ana nu era duplicitară și, mai mult decât
adulterul, o deranja fățărnicia în care era nevoită să
trăiască de acum înainte. Nu-și mai iubea soțul, nu-l
iubise cu adevărat niciodată, și regulile ei îi spuneau
că acesta era adevăratul păcat, să rămâi într-o relație,
după ce orice legătură sentimentală s-a încheiat. Dar
soțul ei nu părea să vadă lucrurile la fel, el se mulțu-
mea cu confortul pe care i-l dădea apropierea dintre
ei, se sprijinea pe ea ca un copil de o mamă, lucru
care pe Ana o deranja din ce în ce mai mult.

Nu fusese o ființă carnală, avusese câteva relații,
dar niciodată conștientizate ca acum. Era pentru pri-
ma oară când parcă descoperea lumea fizică, ero-
tismul și dorința, prin felul în care percepea fiecare
părticică din trupul lui David. Întâlnirile dintre ei
fuseseră scurte, dar intense. De fiecare dată, mai des-
coperea câte ceva – ori o stofă vineție ce se întidea pe



- Într-un fel, da, râse femeia. Dar, în fapt, e lumea ta
de acum înainte.
- Dar voi cine sunteți? Întrebă din nou Ana, exasperată.
- Mai puțin important cine suntem noi. Nu suntem
judecători, dacă te mulțumește acest răspuns. Suntem
un fel de emisari, un fel de agenți de asigurări.
- Dar ce am făcut? întrebă șocată Ana, gândindu-se la
sutele de oameni care înșelaseră, la miile de filme des-
pre adulter, la cum o lume întreagă părea să facă acest
lucru, fără să conteze prea mult. Își aminti de soțul ei.
- Și Andrei? Întrebă ea.
- Nu ai tu treabă cu Andrei, răspunse bărbatul. El o ia
pe drumul lui, tu pe al tău. Mă rog, dacă poți să-i spui
drum, glumi el și femeia zâmbi, vizibil amuzată.
- Domnilor, cred că faceți o confuzie gravă. Eu am
plecat.
- Nu prea ai unde să pleci de la etajul paisprezece fără
lift.
Ana privi spre lift și constată că rămăsese blocat între
etaje.
- Dar Paul? Întrebă ea.
- Eh, Paul!! Râseră la unison bărbatul și femeia. Dacă
te iei după el...
Apoi, femeia zise din nou:
- Ai ceva de spus în apărarea ta?
Ana era prea șocată să spună ceva.
- Așa mă gândeam și eu. Vom pleda inconștiența.
Vom spune că ești doar un copil.
- Dar ce am făcut???? strigă disperată Ana.
- Ți-am zis eu, e un caz greu, spuse bărbatul. Până se
va da verdictul, vei rămâne într-un loc intermediar, ai
noroc, am găsit ultimul loc acolo. Vei putea să-ți
continui îndeletnicirile dinainte, dar vei avea mereu
un mic deficit de atenție, care să-ți amintească despre
ce e vorba în fapt.
Ana îi privi uluită. Nu avea cum să scape de sub
imperiul acelor doi oameni, dar nimic din mintea și
ființa ei nu accepta dreptatea și sensul lor.
- Acum poți să pleci, zise femeia.
Mai mult moartă decât vie, Ana se urcă în liftul care
reîncepuse să funcționeze. Mii de gânduri îi veneau în
minte, dar cel mai mult resimțea un profund
sentiment de nedreptate care friza absurdul. Nici
măcar nu se culcase cu David, pentru numele lui
Dumnezeu. Și trăia într-o lume în care amantlâcul era
la ordinea zilei. Ajunsă afară, constată că se înserase.

Constată, fără prea mare surprindere, că nu-i păsa
prea mult dacă trăiește sau moare. Avusese parte de
iubirea adevărată, iubirea cea mare și, după asta, nu
prea mai conta mare lucru. Dar ea alese varianta civi-
lizată, gândindu-se, sau sperând, că acea minusculă
granulă cu gust puternic de migdală nu avea cum să-
i facă rău. Nu se întâmplă nimic, într-adevăr. Mai
stătură ei o vreme pe băncuță, apoi își luară rămas-bun.

Pe drum, Ana se întrebă, mai în glumă, mai în
serios, dacă cianura avea să-și facă efectul imediat
sau mai târziu. O surprinse din nou impasibilitatea ei
în fața acestei întrebări. Cerul era încă întunecat,
vântul bătea cu putere, era o atmosferă ca în La
răscruce de vânturi. Se miră să vadă că plânge, dar
ploaia îi ascundea lacrimile ce-i șiroiau din ochi.
Văzu un pescăruș mort și burtica lui albă i se păru
lucrul cel mai puțin menit să moară. Intră, din reflex,
în clădirea bibliotecii Robarts și urcă în lift. Imediat
după, liftul începu să urce și să coboare fără să
contenească. Acest lucru o trezi puțin din apatie,
apăsă pe butonul de oprire și liftul se opri, într-un
târziu, între etaje. O ajută să iasă afară un coleg de la
un curs, Paul, care se nimerise acolo.

- Ești OK? o întrebase el.
- Cred că da, îngăimă Ana.
Fu surprinsă să-l vadă pe Paul intrând în liftul stricat.
- Nu cred că e o idee bună să te urci acum în el, zise
Ana.
- Stai liniștită, o asigură Paul.
La masa de lectură unde se așeză mai mult să se
liniștească, erau un bărbat și o femeie care o priveau
atent. Nu erau nici prietenoși, nici dușmănoși, dar
aveau o fixitate care le dădea un aer nepământean.
- Cred că o să dureze mult călătoria asta, zise femeia.
Ana o privi mirată, întrebându-se dacă i se adresează
ei.
- Copiii n-ar trebui să călătorească neînsoțiți,
răspunse bărbatul.
- Ai ceva de spus în apărarea ta? întrebă femeia.
- Ce vreți să spuneți? răspunse Ana
- Adulterul se pedepsește prin lege. Ia-ți adio de la
viața ta de dinainte. De acum vei locui aici cu noi.
- Dar voi cine sunteți? Și cum adică aici? Aici, la
Robarts???



pianului, dar probabil văzuse și el filmul Fitzcarraldo
și și-a dat seama că era ceva ce se putea face. Și acum
pianul, prins în corzi zdravene, se legăna pe creasta
muntelui, sprijinit de Raramurii îmbrăcați veșnic ca-
n zi de sărbătoare. Deși nu acceptau mulți străini cu
titlu definitiv în mica lor comunitate, pe Romayne îl
adoptaseră imediat. În primul rând, era și el muzi-
cian, ca ei, în al doilea rând, simțiseră că era pregătit
să trăiască acolo:
- Romayne, și, dacă o să vii aici, cu ce o să te ocupi? îl
întrebase unul din indieni odată.
- O să cânt, ca voi.
- Ce o să cânți?
- Muntele și viața de dinainte.
- Cum adică viața de dinainte? Dinainte de ce?
- Adică viața pe care o trăiți voi. Dinainte ca omul să
piardă contactul cu legile firești ale lumii, cu natura,
cu viața fără reprezentare.
- Așa trăiți voi acolo, la oraș?
- Da.
- Și de ce nu-ți place?
- Pentru că numai aici găsesc o oglindă la ceea ce cânt
eu. Și pentru că am obosit. Și pentru că vreau să port
și eu o cămașă turcoaz ca a ta, râse Romayne.
- Ți-o dăruiesc. Mai am zece acasă. Și nevesti-mii îi
plac.

Romayne îl văzuse pe Rahui prima oară când acesta
cânta la vioară – un concert privat – cocoțat pe o stân-
că. Fusese la mii de concerte, ascultase nenumărate
interpretări muzicale, dar niciodată nu văzuse sau
auzise ceva mai frumos. Și Rahui era frumos, un băr-
bat la vreo patruzeci de ani, cu o față largă ce părea să
zâmbească prin toți porii ei, cu părul negru prins
într-o eșarfă albă din același material cu cămașa, cu
umeri puternici și mâini ca piatra, ținând o vioară
improbabil de mică, dar care se desăvârșea în acel
context. Atunci Romayne știu că și-a găsit, în sfârșit,
locul. Mutarea în Tarahumara a durat câțiva ani din
pricina problemelor logistice în primul rând de trans-
port al pianului.

La început, fusese stângace, ca un copil care se
deprinde pentru prima oară cu un joc. Nu știa cum
să le vorbească femeilor, care îi râdeau în față și-l luau
peste picior pentru felul cum le vorbea limba și pen-

Simțea nevoia să bea o tărie, să ia un pistol și să
împuște la întâmplare ca-n Natural Born Killers. În
schimb, merse acasă. Soțul nu venise încă. Făcu un
duș fierbinte și-și puse un pahar de coniac. La
televizor, programele erau atât de plictisitoare, că se
învățase să nu se mai uite. Să citească era exclus. Din
cauza emoțiilor și a fricii prin care trecuse, mintea îi
funcționa cu o viteză amețitoare și parcă nimic nu o
mai putea opri. Înțelese dintr-o privire realitatea în
care se află, dar tot mai rămânea ceva în mintea ei
care o făcea să nu accepte o astfel de realitate. Nu-l
auzi pe Andrei când intră în casă:

- Salutare, ai venit demult? zâmbi el încurajator.

Romayne

Pianul urca anevoios pe cărarea îngustă din ini-
ma unui munte ancestral. Un munte care de con-
fundase cu omul atât de mult, încât luase înfățișarea
lui. Sierra Tarahumara, unde ajung doar cei condam-
nați sau cei binecuvântați. Ca Antonin Artaud, poet
blestemat de vocație viscerală, căutând vindecarea la
șamanii Raramuri. În agonie pe spinarea unuimăgăruș.

În Tarahumara, oamenii poartă haine de o fru-
musețe aproape ireală, colorate aprins – roșu car-
min, turcoaz, galben-papagal, verde fosforescent. Pro-
babil e felul lor de a răspunde austerității muntelui.
Sau poate au văzut o lume – și prin intermediul sub-
stanțelor halucinogene – unde aceste culori sunt fi-
rești. Raramurii sunt artiști și vraci. Dar mai ales
artiști. Cântă la vioară, sus, acolo, în vârf de munte,
pe marginea prăpastiei. Pe chipul lor sculptat și onest
se vede o pace interioară fără pereche. E o lume știută
de puțini oameni și cei are ajung acolo se îndrăgostesc
definitiv.

Așa s-a întâmplat și cu Romayne Wheeler, pia-
nist clasic care, până la cincizezi de ani văzuse lumea
întreagă și se bucurase, parțial, de toate binefacerile
ei. Dar nimic n-a mai fost la fel după ce a ajuns în Ta-
rahumara. Așa că s-a hotărât să renunțe la tot ce avea
și să se mute acolo. Singura problemă era transportul



ucis experiența de a compune despre moartea tatălui
său. Ieși din casă și inhală aerul proaspăt de munte.
Era dimineața devreme și norii erau încă la nivelul
stâncilor. Își legă bandana alba primită de la Rahui și
începu să alerge.

Nu-mi da drumul

Până ieșim din Abatorul 5
unde a căzut Abel a mia oară în tranșee
unde toți copiii născuți la miez-de-noapte
s-au sărutat pe gură și-apoi au leșinat.

Mama noastră din ceruri, iată copiii tăi avortați
în clinici septice și sigilate,
fetuși cu soarta pecetluită de undeva de sus
unde un domn în costum și cravată din anii 70
mâzgălește o coală, plictisit de coniac și de viața

murdară.

Porn-print, catch 22, te-ai prins de fază,
se joacă la poker până și privirea din ochiul iubitului,
până și raza aurie care-ți mângâie obrazul pălmuit,
credeai că n-ai văzut nimic mai cinic.

Și totuși domnul în costum și cravată din anii 70
care-și bate nevasta și copiii cu bestialitate,
poartă pe dedesubt sutien din dantelă neagră
în timp ce semnează condamnareanoastră lamoarte.

Ammurit de vreo optzeci de ani, dar încă nu ni s-au
răcit trupurile profanate de idei deșucheate
încă pulsează în vene dorința de viață
confiscată fără drept de apel, fără parole.

Blackout girl, close-up pe trecut, înghițită-n
mantisă

ca-ntr-o icoană, never letme go, aici e cald și bine
e pântecul mamei noatre care e în ceruri
e fratele meu geamăn care plânge-n strană.

tru rigiditatea lui. Majoritatea nu vorbeau limba engle-
ză, așa că se înțelegeau mai ales prin semne. De cele
mai multe ori era singur, ca mai toți locuitorii Tara-
humarei. Compunea mult și interpreta muzica în
căbănuța pe care și-o construise. Se mai întoarcea în
America de Nord, din când în când, pentru a rezolva
probleme administrative sau pentru a cânta la con-
certe unde era invitat. O dată, când se întorsese,
Rahui îl luase în primire:
- Am crezut că nu o să te mai întorci.
- De ce? Acum aici e casa mea.
- Și acolo a fost casa ta, râse Rahui. Dacă ai putut să o
părăsești pe una, poți să o lași în urmă și pe cealaltă,
nu? râse Rahui.
- Da, dar acum e diferit. Aici e casa inimii mele.
- Și ai de gând să faci și altceva decât să zdrăngăni
toată ziua la pianul ăla?
- Ca, de pildă?
- Să te însori și tu sau, dacă nu mai ai chef de asta, să
vii să alergi cu noi.
- Nu cred că sunt în stare nici de una, nici de alta, oftă
Romayne.
- Ai cărat tu pianul ăla peste Tarahumara și crezi că
nu poți să faci aceste lucruri pe care le face toată
lumea? De fapt, asta e problema ta: nu vrei să faci
decât lucrurile pe care nu le face toată lumea.
Romayne îl privi mirat pe Rahui. Rezona cu ceva din
el ceea ce-i spunea, dar nu se mai gândise până acum
la ce-i spusese el.
- Nu trebuie să alergi zeci de kilometri, ca noi, spuse
Rahui. Dar nu ți-ar strica o fugă bună.
- Și unde să mă duc? întrebă Romayne.
- Haha, râse Rahui. Nicăieri și peste tot. Nu undeva
anume, vreau să zic. Unde te duc pașii.
- Și dacă mă rătăcesc?
- Acum știi cum să găsești drumul înapoi, te-am
învățat toate trucurile, toate secretele muntelui.

Într-o dimineață, Romayne primi vestea morții tată-
lui său. Deși acum era mai pregătit să accepte moartea
decât fusese atunci când venise din America, vestea îl
zdruncină tare. Își iubise tatăl, ambasador de profesie,
care îi dăruise o viață așa cum visează mulți copii. Se
duse la pian și încercă să compună ceva. Dar nu-i ve-
nea nicio melodie în minte și degetele nu-l ascultau.
Își aminti de Requiem-ul lui Mozart. Și pe el l-ar fi



declara lectură obligatorie Solenoid? În ce mă privește,
mă deranjează vocabula obligatorie. Lectura n-ar tre-
bui să fie obligatorie, silnică. Și-mi vin în minte cuvin-
tele lui Borges:„Să se laude alții cu paginile pe care le-
au scris; eu mă laud cu cele pe care le-am citit.”

Și din nou cuvintele lui Borges, recitit de cu
noapte: „fiecare scriitor își creează predecesorii”. Iar
din nimic, nimic răsare. Oare știe asta habilitatul prof.
univ. domnul Ghiță craioveanul, care își propune să
deconstruiască scurt și cuprinzător un ceva, „pompos”
denumit „literatură română”, folosind ghilimelele?
Domnul Ghiță, ca Greta Trotineta, prognozează că
cititorii secolului XXII vor fi preocupați de „modificări
climatice ireversibile”, nicidecum de autori contem-
porani. De altfel, îi vede pe toți cei care au scris sub
ceaușism „emasculați”. Dar, crezând neostoit în progres
literar, opinează că „socialismul nu s-a demonetizat:
el trebuie doar separat de stalinism. ” (Cătălin Ghiță,
O scurtă istorie ironică a literaturii române. În contra-
punctul lui G. Călinescu, Editura Aius, 2020, pag.
110). De aceea, poate, îi place să descopere „proto-
proletcultism” la Bolliac și „marxism” la Kogălnicea-
nu („un Marx atins de calviție”). De cealaltă parte:
șovinii patrioți. Negruzzi? Un șovin prevestind „capi-
larele xenofobe ale lui Eminescu. ” Cântarea Româ-
niei a lui Russo deține „un lexic arhaic, ca și patriotis-
mul. ” Despre Un răsunet de A. Mureșan, devenit
imn național, spune că „nu mai poate fi cântat fără
ironie” decât de futbolieri. Cât despre Hasdeu, în
Răzvan și Vidra apar „noxele patriotismului de la
Vatra Românească și România Mare”.

Cu pușca trage habilitatul în tot, de la începu-
tul începutului. De la mituri. Ce dacă pușca nu ia foc?
Miorița? Oaia e „unealtă erotică” pentru lașul de
păstor. Nerozia cu lașitatea bunului păstor a prins ca
orice nerozie, chit că balada-capodoperă nu te învață
cum să lupți ca să scapi de moarte, ci te învață să nu-
ți fie frică de ea. Meșterul Manole ar ține de „etica
nazistă a mitului. ”

Domnul Ghiță crede că uzează de „ironie di-
dactică”? Ba de bășcălie (nu-mi place cuvântul, dar îl
folosesc) groasă și joasă despre neamul românesc,
născut din doi bărbați: „Traian a inseminat un dac
lipsit de uter. ” Bărbații, ne spun LGBT-iștii, nasc. Să
nu știe asta neo-progresistul de la Universitatea craio-
veană? Ba știe. Ce nu știe, dar ne spune, e că Dosoftei,

MAGDA URSACHE

Un critifictor

Lui Cosmin Ciotloș îi place cuvântul critific-
țiune, după Raymond Federman, deși asta poate du-
ce la critifricțiuni între o baricadă și alta. Or, ne aflăm
în plin discurs al urii, ca să uzez de sintagma lui André
Glucksmann, că te și gândești, citindu-l pe CTP (gata
să dea foc poemelor lui Nichita Stănescu și, mai nou,
sutanei Patriarhului), dacă nu s-a ajuns la „Urăsc, deci
exist. ”

Scrie Vladimir Udrescu, într-o „Cafenea lite-
rară”, de noiembrie 2011: „Criticii aiurează uneori mai
rău decât poeții; când criticii sunt și poeți, atunci e
marea aiureală”. Dar să nu generalizăm. Și da, N.
Manolescu a avut dreptate: „În critica literară, curajul
nu înseamnă să spui nu, ci să spui da. ” Aici e „toată
greutatea: în asumarea unor valori. ” Și încă: „N-am
pretenția să fiu încunoștiințat de valorile pe care ea le
susține, înainte de a le face prafpe ale mele. ”(„Româ-nia
literară”, 7 august, 2002). De atunci, însă, multă apă a
curs la vale, ba chiar în. . . deal. Că Profesorul votează
– dreptul fiecăruia – cu Cărtărescu (cel mai mare
poet contemporan), iar Al. Cistelecan cu Ion Mure-
șan, e una. Alta e să-i negi pe Coșbuc, pe Goga, pe
Goma. . .

Mitrea Cocor a fost „sinucidere literară”, cum o
numește Adrian Dinu Rachieru, exemplu de non-eti-
că, fără discuție, dar e greu să-l scoți pe Sadoveanu
din manual, cu Frații Jderi cu tot, pe motiv că i-ar
plictisi pe elevii de școală nouă. Ce s-ar face dacă s-ar



Doamne cât e de bărbos/ Iorga!”Și domnul Ghiță e
îngrijorat ca nu cumva să scăpăm din vedere „conta-
minarea semantică dintre pilozitatea facială și cea pu-
biană” și-i pune accent ascuțit. Conducătorul de doc-
torate de la Craiova nu uită de catalogul celor 4.000
de femei cucerite de Ion Barbu, nici de alcoolismul lui
Bacovia. Cei trei mari B ai poeziei, Blaga, Bacovia,
Barbu, au fost spulberați. „Poet național” îl vede pe
Arghezi, deși sintagma insuportabilă stârnește „fiori
naziști”. Ei, uite că domnul Ghiță nu poate fi pieziș
poeziei lui Arghezi, ba chiar recunoaște că „nici mă-
car ironia n-o poate dizolva”.Cu precizarea că domnul
Ghiță are doar pretenția că ar fi ironic.

Deruta privind valorile crește mai ceva ca ape-
le Dunării. Tehnica luării locului, ca și cum n-ar avea
fiecare un loc în istoria literaturii, a fost preluată din
proletcult-ură, când A. Toma, cu Piuici și frații lui mai
mici și „naș Ieminescu”, poetul Deșliu („Clipă stai,
oprește-ți zborul /Se prăvale compresorul”) au luat
locul lui Eminescu. În vremile noastre strâmte și
strâmbe, când ura bântuie lumea, se tot extinde viziu-
nea despre înlocuitori: Fondane în loc de Eminescu,
Bonciu în loc de Rebreanu, Nina Cassian în locul în-
tregii avangarde. Se tot merge din jos în mai jos. „Pa,
Toni!, îi spunea un ironist agresiv lui Anton Dumitriu.
Piariști cu coate puternice fac loc unor veleitari, cre-
zând că au autoritate critică fără frontiere. Numai
„fabulistul” istoriei, Lucian Boia, cam fără știință și
fără conștiință, turnător vreme de 16 ani, îi mai între-
ce pe astfel de ficționari critici, dar și cei care o elogia-
ză pe „iluminata oratoare” Ana Pauker sau scriu că
Băsescu (președintele care credea că se ducea la Kabul,
dar era așteptat la Cahul, în Basarabia) seamănă cel
mai bine cu mareșalul Antonescu.

Când îi aud pe fricționari cum fac Hm, îmi
devin antipatici, oricât mi-ar fi fost de simpatici. Dau
cu telul în sufleu, ca să nu spun cu ce aruncă în oala
cu fasole. Nu-i academic ce scriu acum? Dar este aca-
demic să-l faci pe Eminescu „învechit”, „inactual”, ca
H.-R. Patapievici?

Camil Petrescu? Hm. Așa și așa. Modest. N-a
avut succes în Franța. Rebreanu? Hm. Ce Ion? Miroase a
bălegar. Maximum Pădurea spânzuraților. Doar niște
defazați îl mai consideră de valoare pe Sadoveanu. De
ce-am citi Sadoveanu, când îl avem tradus pe Sade, la
Editura Pisica neagră? G. Călinescu? Triplă impostură: a

cu Psaltirea în versuri, face „număr de circ”. La circ
nu mă pricep ca habilitatul Ghiță, așa că argumentația
îmi scapă. Neculce? Portretul lui Ștefan cel Mare e
„tâmp encomiastic”. Dar ce-o fi rău în spusa lui G.
Călinescu, după care Domnul Ghiță se ține-n mână
cu pușca-i, că „Dimitrie Cantemir este Lorenzo de
Medici al nostru”? În dimineața poeților, nu vede
decât maneliști. Toți: Văcăreștii –„clan de maneliști”,
Conachi, Anton Pann...Când exemplifică doct și
prob cu „Într-o grădină/ Lâng o tulpină, / Zării o
floare/ Ca o lumină. //S-o tai, să strică! / S-o las, mi-e
frică/Că vine altul/ Și mi-o rădică”, domnul Ghiță
vede în ce-a scris Ienăchiță Văcărescu o „meditație
asupra plusurilor și minusurilor deflorării”. Mie mi se
pare că ar intra în definiția dată de Platon poeziei:
„poezia – acest lucru gingaș, înaripat și sacru”. Și
pentru că domnul Ghiță agreează proletcultul, îi citez
ce scria o poetă cenaclistă, pe nume Ana Mâșlea:
„Eram boboc, Partidulm-a deschis. ”Asta da deflorare!

Din aproape în aproape, Domnul Ghiță își
distruge obiectul muncii: literatura română, pe care
o predă comparat în Bănie. Filimon „s-a făcut de râs
cât trebuie” cu o „narațiune șchioapă, știrbă și pocită”,
ciocoiul prim (din Ciocoii vechi și noi), fiind asemuit
cu... Marian Vanghelie. Bălcescu nu mai poate face
decât „deliciul tocilarilor de la istorie, Alecsandri „ar
mai putea provoca fiori” seniorilor din azile. Odobescu?
Doar „scriere diletantă”. Duiliu Zamfirescu? O „nuli-
tate” („în fond, un Filimon cu aere de superioritate”).

„Mumificarea” lui Eminescu, „începută de Ma-
iorescu și consfințită de Călinescu” după domnul
Ghiță, m-a făcut să închid cărțulia, chiar dacă autore-
le își propusese altceva: „să n-o despart prematur de
palmele dumneavoastră.” Dar să nu citești cum numă-
ră acribios dildo-urile din Povestea poveștilor, vraf în
sacul babei? Le-a făcut reclamă ca „realizate din ma-
teriale 100 % naturale, deci beneficiind de certificat
bio”, de altă calitate decât cele din sex-shop-uri scandina-
ve. Să-și fi procurat proful imprudent vreun păpșoi
crengian? Fiți precauți: nu cumva să fluierați când
treceți pe lângă el. Ar păți-o ca popa lui Creangă. Oa-
re domnul Ghiță vrea doar să contrarieze sau crede
în ce scrie? Că Gala Galaction e „popă nespălat și
enervant”, plictisind generații de elevi. Că Iorga e
doar „histrionul ipocrit”. Ce-i place din Păstorel?
Epigrama contra istoricului: „Barbă sus și barbă jos/



ratat și în proză, și în poezie, și în critică. Istoria
literaturii e rateul cel mare. A ratat literar și a trădat
din p.d.v. politic, înscriindu-se în Frontul lui
Groz(e)a. Asta, ce-i drept, a fost o cădere etică, dar
nu i-a folosit la nimic. Studentul Vicu Mândra, ajutat
de mândrii săi frați, l-a scos de la catedră. Același
domn Ghiță îl găsește „homoerotic”, „misogin”, „un
balerin social” (care a reușit să scape de pușcăria
comunistă), „un dezertor moral”. G. Călinescu e
„precum copiii întârziați mental. ” Concluziv? Ce
spune domnul Ghiță despre romanul lui Rebreanu,
Adam și Eva, i se potrivește lui însuși mănușă: „Pe
scurt, cartea este atât de proastă încât devine bună”.

Ca să taxezi mediocritatea agresivă, impos-
tura și mai agresivă, îți trebuie curaj. Lecția lui Maio-
rescu a fost uitată: cum că mediocritățile trebuie de la
rău început scoase din literatură. Noi am ajuns la peste
2.400 de scriitori cu carnet, ca să întrecem, pesemne,
recordul lui Mao. Aud că am avea o debutantă coti-
zantă USR la peste 80 de ani, dar sper să nu fie ade-
vărat. Ar fi prea de tot.

„Puști literari cu autoritate de ieri după amiază”,
cum le spune Aura Christi în Trei mii de semne, fac
zob și zdrob la toba mare valorile, dar scriu, din prie-
tenie, apologii mălăiețe. Așa critică, așa autori. Ama-
torismul critifictorilor e conjugat cu proza „la cea
mai joasă ficțiune”, cum scrie în alt context Vasile
Gogea. Mulți intră în orgasm literar de-a dreptul, os-
cilând între nuditatea femeii și nuditatea ideii. Ca-n
snoava cu musafirii de-o prună, de două, de trei, sunt
elogiați în funcție de cât cotizează. În Japonia, cei ca-
re își doresc dame de escortă plătesc taxa numită
„întâlniri recompensate”. Cum să numim o recenzie
contra taxă? „Întâlnire recompensată” cu cartea X
sau Y?

Cititorul alege cărți cum joacă la 6 din 49: la
plesneală. Năpădit de numărul enorm de tipărituri,
renunță să mai cumpere, iar editorii reduc drastic și
pe tăcute tirajele. Cutiile mele poștale gem de volu-
mele cunoștințelor vagi, cu cererea (imperios necesa-
ră; un politician spune impetuos necesară) de-a le citi.
Problema nu-i să scoți contra cost carte la PIM, ci să
fie recenzată. Când nu te recenzează nimeni, îți scrii
singur prezentarea pe coperta a patra: „Carte vanda-
bilă, traductibilă și globaliza(n)tă. ” Sau de globalizat?

Nicolae Silade, enervat de scriitorii care scriu

mult și prost, pe necitite sau pe repezeală, îi adresează
un NU lui Ion Heliade Rădulescu, pentru acea
chemare: „Scrieți, băieți (orice), numai scrieți!”

Aș formula altfel: Citiți (nu orice), gândiți și
faceți ce vreți: sunteți liberi. Firește, am în vedere
masa de scris. Nu crezi în scris, nici scrisul nu crede
în tine, de unde și trimiterea la augustinianul
îndemn: „Iubește și fă ce vrei!”



FRUCT MORT

În taler sunt pere aurii
flori şi două fete tinere

 
Pe masă fotografia băiatului
bălai şi ţeapăn cu chip negru

 
Fetele au buze moi
fetele au ochii dulci

 
Sărmana mamă trece prin cameră
şi îndreaptă fotografia plângând

 
Se stinge pe masă soarele auriu
şi viaţa ei fruct mort.

  PĂCATE

În confesional stătea canonicul
cu faţa mare brânzoasă
cu epitrahilul violet pe cap
mi-am plecat fruntea şi-am început:
„Eu pă…păcă…păcătosul
să mă spovedesc am venit
căci pe Domnul Dumnezeu l-am mâhnit
cu următoarele păcate:

 
Vineri am mâncat jumări
din lăcomie
ee...
n-am vrut să mă scol
să merg dimineaţa la şcoală
de leneş ce sunt
am scris un cuvânt urât
pe gard
îîî.. .
m-am uitat la o  poză
din cartea groasă pe care tata o  ascunde
eee...
în timpul slujbei m-am gândit

TADEUSZ RÓŻEWICZ
   

(1921-2014)

ZIDUL

Şi-a întors faţa la perete
 
şi mă iubea totuşi
de ce mi-a întors spatele
poţi părăsi lumea aceasta
în care tinerii poartă
cravate ţipătoare
dând numai din cap

 
Ea-i singură acum
în faţa zidului mort
şi-astfel va rămâne

 
va sta sub zidul
pietrificat 
micuţă şi chircită
cu pumnii strânşi

 
iar picioarele
îmi sunt ca o  stană de piatră
n-ajung să o  răpesc de pe acest tărâm
ca s-o înalţ
mai uşor ca pe-un suspin



în cutii de pălării
şi-am să fug
aici a  fost pe drum un semnal

STATUI 

Statuile noastre
au o  dublă semnificaţie
şi forma unei gropi

 
monumentele noastre
au forma
lacrimii

 
statuile noastre
le-au clădit sobolii
sub pământ

 
statuile noastre
sunt ca fumul

  RĂSPUNS

                                                        „Edel sei derMensch
                                                            Hilfreich und gut!“ *
                                                                                                                    J.W. Goethe
Ce vrea de la mine
poezia
renunţare
înstrăinare şi melancolie
Să trec prin gloată
ca prin cer

 
Dacă poezia-mi cer
melancolie şi înstrăinare
renunţare şi desperare
mă lepăd de ea
Oare dragostea pentru soţie
dragostea pentru copilul
căruia-i cumpăr
hăinuţe

la şoarecii albi
pe care mi i-a făcut tata cadou
la onomastică
de două ori
n-am zis rugăciunea
am mâncat o  pungă de bomboane
şi-am leşinat
am poreclit un coleg
şi el mi-a arătat limba
Pentru aceste păcate regret nespus
şi promit că n-am să mai fac“.

 
Am auzit ciocănituri
În lemnul de stejar al confesionalului.
M-am bătut cu pumnii în piept
am pupat crucea aspră de aur
de pe epitrahilul violet,
Am plecat
izbăvit fiind
de păcate

                                                                                                                     
– 1954 –

 

POSIBIL

Aşa de mult merg
pe-aceste străzi
aşa de mult mă învârtesc
printre case
gări baruri
aşa de mult merg
printre ziduri
cred că mă pierd
printre diferite
denumiri mărunte
amintiri
idei
firme
poate pe bancă
sau în vagon
sau în sala de aşteptare
am să arunc acest
nou-născut



şi nu mă pot împăca
nu mă pot dezbăra de ele
sunt proaste dar sunt ale mele
eu le-am făcut
trăiesc departe de mine
indiferente şi moarte
dar va veni clipa când toate
o  să se adune la mine
şi cele bune şi cele rele
cele şubrede şi cele trainice
se vor aduna la un loc
şi vor intra în mine
ca să nu mor
secătuit

FIRULDE PĂRAL POETULUI

 
Poetul e cu siguranţă cineva
Ascultaţi glasul poetului
Chiar dacă glasul acesta
Ar fi ca firul de păr de firav
Ca un fir de păr din cosiţa Julietei

 
Dacă se rupe acest fir de păr
Atunci globul nostru plictisit
va cădea în hău
sau ştiu eu
va rătăci prin nori

 
Auziţi uneori că ceva e atârnat
de-un fir de păr
Azi firul acesta e glasul poetului

               
                Auziţi
                Cineva acolo aude.
 

Traducere: Nicolae MAREȘ

* Să fie nobil omul, / Şi sănătos, şi bun!

grija pentru mamă
oare aceste simţăminte umane
să distrugă poezia

 
Clădeşte atunci una nouă
din simţămintele tuturor
din cuvintele simple
şi-ndepărtează din om
tot ce-i animalic şi zeificat

 
Trebuie oare să fug
de-acasă noaptea
pe furtună
să mor
într-o gară
unde la megafoane
sunt enumerate oraşe necunoscute

 
Mă uit la fumul ce urcă
vertical peste acoperişurile plate
ale oraşului meu

 
Mă uit la măldarele de zgură
în care focul mai pâlpâie
văd zilele negre de muncă
care se frâng în planuri limpezi
ca cristalul

 
în case luminate: Oamenii
pe care îi iubesc
cărora le-am dăruit ochii şi mâinile
mă răsplătesc

 
Căci fiecare şi-ar dori să cuprindă
mâna întinsă a  semenului său
şi noaptea
nu degeaba suspină.

 

ÎNTOARCERE

printre lucrurile mele sunt şi unele
cu care nu mă pot împăca
trec anii



negru  », şi să mă supun, iar, încercării de a mă pă-
trunde de substanţa (şi substanţialitatea  ! ) celor
aşternute pe pagini.

În colaborare & complicitate cu zona de tehnore-
dactare, volumul şochează dinainte chiar de a-l
deschide  : numindu-se el «Semne galbene pe ecran
negru», însă primele două cuvinte sunt scrise cu
negru, iar următoarele trei – cu galben, creând,
deja, atmosfera de contrast, dinamism şi paradox –
mai ales că imaginea «semnelor», semnată de gra-
ficianul Ion Truică, întăreşte şi adânceşte cele mai
înainte amintite, făcând uitată absenţa ecranului
negru.

După deschidere, impresiile previzionate sau pre-
simţite se accentuează  : citind, ajungem la înălţimi
ameţitoare şi adâncimi profunde, ceea ce ne ţine în
tensiune crescândă – de parcă ne-am afla într-un
montagne russe. Şi ca şi cum asta nu ar fi de ajuns,
autorul (în pielea căruia intrăm, odată cu lectura)
sporeşte şi mai mult aşteptarea suspansului, prac-
ticând jocul cunoscut sub numele de «ruleta ru-
sească»  : nu ştim, nicio clipă, când un vers de-al
său îl/ne va lăsa fără suflare. Culmea – dar o culme
a împlinirii – este că, deşi în multe rânduri se în-
tâmplă chiar asta, nici scriitorul, nici cititorul nu
cedează în faţa ispitei de a abandona. Moartea du-
rează doar o clipă, iar viaţa dedicată scrierii/ lectu-
rii poemelor nu are sfârşit. Cred că autorul este
tentat/obsedat de un perpetuum mobile generator
de texte, un roman-fluviu în stihuri. Nu rezistă is-
pitei, iar încercarea sa este încununată de succes.

Reluând, ca o definiţie foarte realistă, spusele unei
voci importante ale literaturii române contempora-
ne, care afirma că «Liviu Antonesei poate fi consi-
derat unul dintre cei mai prolifici şi în formă poeţi
români», vin, de această dată, şi cu o completare-
explicaţie a definiţiei.

Pentru el, a scrie înseamnă, indubitabil, a trăi. În
cazul său, pedeapsa capitală ar fi, pe cale de conse-
cinţă, confiscarea uneltelor de scris şi interdicţia de
a le mai folosi. Deşi, probabil că şi atunci ar persis-
ta, cu un chibrit muiat în propriul sânge sau cu

DORIAN OBREJA

Liviu Antonesei – inventatorul poesiolaliei

În planul scrisului, vizavi de Liviu Antonesei, aş
putea spune că sunt un recidivist. Şi încă unul în-
răit, întrucât mă aflu la cea de a patra «încercare»
(termen ce poate fi înţeles ca sondare, dar şi ispită...)
de a avea drept subiect persoana menţionată sau
unele dintre operele sale.

Prima dată, se întâmpla înainte de ultima cincime
a veacului trecut, când, colegi fiind la revista stu-
denţească «Dialog», mi s-a părut a fi găsit în el (şi
mă bucur că tot ceea ce a urmat mi-a confirmat fle-
rul şi aşteptările) un personaj care binemerita «chi-
nurile» unui chestionar-interviu, în urma căruia a
rezultat un profil la rubrica pe care o susţineam.

A urmat o pauză luuuungă de tot, până în 2019,
când am comis ceea ce se numeşte o cronică de
întâmpinare a volumului său de poeme intitulat
«Umbra mării nu este marea  »   ; apoi a rezultat, un
an mai târziu, textul referitor la următoarea carte
de poezii – «Ajungă morţii măreţia ei». Acum,
pentru că nu nobleţea ori prietenia, ci recunoaşte-
rea obiectiv-critică obligă, mă simt dator, dar şi
onorat, să mă aplec asupra celei mai noi apariţii –
sub marca prestigioasă a Editurii «Junimea», volu-
mul de poeme intitulat «  Semne galbene pe ecran



rului) aş cita un fragment din «N` ayez pas peur...   »  :  
«Nu vă fie frică, pentru numele Domnului,/ nu vă
fie frică, aruncați în flăcări țurțurii,/ smulgeți nai-
bii chiar din carne cămașa care strînge/ inima ca
un clește, ca o găoace rece de oțel.. ./Nu, nu vă fie
frică, dansați nebunește,/ iată, din tenebrele cenu-
șii, Zorba se arată!/ Cum zboară nisipul pe plajă,
cum sar pietricelele,/ un hohot de rîs care ridică
valuri din mare,/ un hohot de rîs care zguduie
munții – ne zguduie!//»

Zguduitoare, poesiolalia lui Liviu Antonesei mân-
gâie sau doare. Dar, în ambele situaţii, rămâne în-
crustată în memoria noastră şi-n suflet  !

cenuşa rămasă de la un cigarillo. Dar, cum niciun
complet de judecată nu ar îndrăzni să pronunţe şi
aplice o asemenea sentinţă, Liviu Antonesei scrie,
se scrie, se înscrie, se suprascrie, subscrie.

Aducându-mi aminte că el, la începuturi, s-a ocu-
pat şi de logopedie, voi face cumva trimiteri la do-
meniu, pentru a fi mai bine înţeles. Mă voi referi,
mai întâi, la glosolalie, însă doar în specialul înţe-
les de «fenomen paranormal prin care un individ
se poate exprima într-una sau mai multe limbi
străine, fără să le fi cunoscut înainte»; apoi voi
aminti că, din punct de vedere teologic, cuvântul
amintit reprezintă harisma necesară transmiterii
unui mesaj.

Plecând de aici, pot susţine că Liviu Antonesei este
sub semnul poesiolaliei, în care cea de a doua par-
te a acestui termen pe care l-am inventat poate fi
tradusă numai şi numai ca element secund de
compunere savantă cu sensurile părţii dintâi.

Dacă, în cazul glosolaliei, transmităţorii mesajelor
spre înţelesul tuturor erau consideraţi sub semnul
făcătorilor de minuni, şi puteau fi canonizaţi, Liviu
Antonesei, prin poesiolalie, «traduce» într-o limbă
proprie (însă accesibilă oricărui cunoscător, rafi-
nat şi erudit) experienţe pe care le poate avea ori-
cine – dar fără a le percepe şi descifra semnifica-
ţia  ; devine, astfel, şi el un făuritor de minuni, însă,
cum scriitorii nu au şanse de a fi/deveni sfinţi
(chiar L.A. subliniază «poezia nu vine din mir ori
din prescură»), răsplata, în cazul lui, este situarea
cărţilor sale pe raftul cel mai important al unei bi-
blioteci, între cele de poezie şi cele de filosofie.

Întâlnim, pe parcursul paginilor, reverenţe făcute
lui Socrate, Eminescu, Serghei Esenin, Ossip Man-
delstamm, Boris Vian, Marco Polo, Stanislaw Lem,
Kavafis şi Ungaretti, cântece împotriva morţii,
despre vieţi paralele, clipe şi veşnicie, şi, desigur,
mare (dorul de Creta e tot mai puternic...) , despre
libertate, vedenii şi, nu se putea altfel, poeţi.

Ca un manifest ce-şi pune amprenta pe întregul
volum (şi pe o parte importantă din creaţia auto-



Se duce solitar mormântul să şi-l sape.
Un clopot se aude, plângând în depărtări
Chemând toţi rătăciţii ce umblă pe cărări
A amorţit şi viaţa, s-a-nțepenit pământul
În casă este bezna şi-n suflet bate vântul.

Ultima scrisoare

Când rând cu rând și vis cu vis,
Se aștern sub pleoape, în ochiul închis,
Penița diformă, pe coala gălbuie,
Își scârțâie sumbru, cerneala verzuie.

În litere strâmbe și rânduri poteci,
Te-am chemat ca să vii, să rămâi și să pleci.
Ți-am strigat să te-aduni, să vorbești și să taci,
Ți-am lăsat pentru drum, aruncați, trei pitaci.

Ai sărit vers cu vers, ai trecut peste rând,
Te-am chemat ca să stăm, la răscruci, gând în gând,
Dar ploaia căzând, peste foaia gălbuie,
A întins peste ani, cerneala verzuie.

În litere șterse și rânduri sluțite,
Te-am chemat să te-ntorci peste lumi amuțite,
Ți-am strigat să te uiți, peste umăr, în noapte,
Ți-am aprins lumânări, ca un ghid printre șoapte.

Ți-a rămas doar un rând, scrijelit pe pământ,
Te-am chemat să te văd, la răscruci, la mormânt,
Dar vântul bătând, peste foaia gălbuie,
A gonit peste veacuri, cerneala verzuie.

În litere-anoste și rânduri tăcute,
Am tăcut peste noi, peste urme trecute,
Am închis amintiri, am șters lacrimi amare,
Ți-am lăsat pe mormânt, alte trei felinare.

Când rânduri nesfârșite și viste stâlcite,
Se-închid în hârtie și-n cuști oțelite,
Adio îți scriu peste foaia gălbuie,
Suflând peste timp cerneala verzuie.

IOANA AMALIA DRAGOMIR

Noapte-n suflet

Se lasă-ncet amurgul în liniştea uitării
Şi luna rece-apare din valurile mării
Azi vântul bate aprig pe stâncile uscate
Copil născut din neguri, din umbră şi din noapte.

Pe piscurile ude, un vultur țipă straniu
Când vântul îi străbate tot sângele din craniu
E-o noapte de durere, de vifor şi cenuşă
Când vântul trece parcă, prin geamuri şi prin uşă.

Un singur om în noapte încearcă să ajungă
Cu muza lui din vise pe suflet să se ungă,
Dar vântul îl împinge cu ură în uitare
Şi din plămâni îi smulge şi ultima suflare.

Un urlet de-agonie răsună din abisuri
Şi umbrele se-ascud la margine de visuri
Un felinar clipeşte şi se scufundă-n noapte
Doar vântul bate aprig cu gemet şi cu şoapte.

Din beznă se iveşte, sinistră şi diformă
Cu steagurile rupte, corabia fantomă
O umbră din tenebre adusă din trecut
O replică ciudată a unui suflet mut.

O noapte de teroare, o noapte de coşmar
În care mai răsare un ultim felinar
Un gând frumos ce piere, înconjurat de ape



Mi-aţi dovedit c-am uitat
Nu mi-aţi adus aminte
Şi-n creier rece mi-aţi săpat
Trist joc de cuvinte.

M-aţi distrus cu-n mac
Şi m-aţi ascuns în gheaţă,
Şi m-aţi lăsat să zac
Să putrezesc în ceaţă.

M-aţi ţintuit în piatră
Ca să visez cu-amar
La focul trist din vatră
La fuga din coşmar.

M-aţi învelit în şoapte
M-aţi îngropat cu flori
Părea şi că vă pasă
Dar m-aţi ucis în zori.

Durere

Mă dor aripile frânte de vânt
S-au deschis răni de sânge amar
Mă strigă penele înfipte-n pământ
În mine încă-s vise ce dispar.

Mă doare tăcerea de-abis plin de sânge
Căci veninul azi îmi pictează contur
Sunt singur-acum sub lună ce plânge
Visând cer de lacrimi, de foc şi azur.

Şi luna pe dealuri e-o pată de sânge
Îşi plânge amarul în pene uscate
O funie rece de gât mi se strânge
Şi inima-mi zboară năvalnic departe.

Şi focul mă arde, mă-nchide în mine
Şi penele-mi cad amarnic pe sol
Rămâne cenuşa sperând la mai bine
Dar plouă pe ea şi se face nămol.

Şi gerul nu-ngheaţă, natura dansează
În umbre încete pe zidul de ploaie
Îmi cânta prohod şi cavou desenează
În mine mai sunt doar bălti şi noroaie.

Rămâne trecutul, istorii uitate
Rămân numai eu, un înger distrus
Regretele stau ţintuite la spate
Cuvinte le-au ars căci n-am nimic de spus

Şi-acum totu-i sec, nimic nu mă doare
N-am azi nici regret dar nici fericire
Înalţ aripi negre spre soare
Căci n-am nici trecut şi nici amintire.

Crima in răsărit

M-aţi omorât c-o petală
M-aţi alungat c-un vis
V-aţi adunat cu fală
În valuri m-aţi închis.



pe muşchii subţiri, deja osteniţi, ai picioarelor. Ar fi
o fărâmă de paradis. Să-mi fie mereu cald, să-mi
pot închide ochii a vis de câte ori doresc. Dar nu se
întâmplă asta, de pe pereţi tablourile mă privesc cu
răceală, fotografiile, cu mai mulţi morţi decât vii, la
fel, mobilele acoperindu-se pentru câteva clipe cu
un strat abia vizibil de brumă. „Mie mi-e frig”, îmi
spun, pe auzite, şi-n relativa singurătate în care
trăiesc cuvintele se mistuie-n aer, se sting. Dorin-
ţele mi-au devenit tot mai puţine, parcă cineva c-o
mână neândurătoare mi le-a luat aproape pe toate.
De deplasat mă deplasez doar până la cea mai
apropiată prăvălie, stând puţin acolo şi cumpărând
puţin, noutăţile neinteresându-mă. Cu clienţi ca
mine şi-ar da duhul repede. Neglijent şi la bani, la
realitatea preţurilor, la posibilitatea pe spaţii
mărunte de-a fi fraierit. Mă uit mai puţin la chipul
vînzătoarelor care au fost odată o slăbiciune pentru
mine. Aranjate, cu corpuri apetisante, n-am mai
spus la nimeni asta. La prăvăliile cu „sclipiciuri”, cu
firmă multă nu mă duc deloc. Mă obosesc peste
măsură fasoanele, ritualurile pe care trebuie să le
îndeplineşti pentru a obţine o pastă de dinţi sau
câteva lămâi. Transpir la acest efort, mă duce
gândul înapoi la primitivismul lui nea Andrei de la
Ohaba care, indiferent de marfă, opera numai cu
mâna. Fără mănuşă, şerveţel. Dar el nu mai există,
mi se şopteşte din regie, a dispărut cu totului tot.. .
Să lăsăm acum prăvăliile, să mai vedem şi de
altceva...De călătorii, spre exemplu...Le-am lăsat
din mână şi pe astea, le-am dat de-o parte. Pot trăi
şi fără ele. Mă mai duc uneori la gară, chipurile
parc-aş aştepta pe cineva. Altă dată ce bubuituri, ce
sudalme, ce coate se dădeau pe la casele de bilete.
Tempi passati, nu mai sunt „minunile acelea...Trec,
sec cum mă aflu, de pe un peron pe altul şi mă uit
la garnituri cum pleacă, cum sosesc. Ţiu...Ţiu... tri-
luie o locomotivă cu trei vagoane după ea. Pentru
mine acum e tot aia, dar mici emoţii tot resimt
când o „maşină” mare, cam demodată, cu escortă
după ea intră în gară. Un curent se simte de sub
roţi, un mic moment maiestuos tot există. Apoi cei
care despletiţi la păr, cu ochii cât cepele vin în
ultimul moment urcându-se unde apucă. Sau cei
care pierd, uitându-se a pagubă după ultimul
vagon. Mi-au dispărut şi multe dintre dorinţe,

MIRCEA PORA

ÎMBĂTRÂNESC

Nu m-am gândit la lucrul acesta cum nu mi-
am bătut capul cu traseele, „era migraţiilor”, urmat-e
de ostrogoţi în năvălirile lor. Acum însă o fac, nu
speriat ca de-o catastrofă de orice fel ar fi ea, ci
convins de faptul că de-acum înainte vom fi de
nedespărţit. Am luat-o-n jos, pe tobogan, acesta-
mi e un lucru clar. Nu cobor năbădăios ca să pro-
duc spaimă şi temeri în jur, ci ca un şahist metodic,
calculat, treaptă cu treaptă, dând de înţeles tuturor
că ştiu spre ce mă îndrept. Dimineaţa rămân mai
mult în pat, nu dus pe gânduri ci somnolent, cu
pleoapele grele de parcă întreaga noapte m-aş fi
întors doar de pe o parte, pe alta. Fără pic de somn,
fără odihnă. Şi nici nu-mi mai place lumina aceea
ce-n primele ore ale zilei se strecoară pe sub gea-
muri. Mă irită profund. Spulberă parcă o anumită
vrajă, o „stare de bine” ale cărei adâncimi încep să
le simt. Şi-n timp ce stau aşa cu un ochi în lumină,
cu celălalt în întuneric, parcă mă tem că nu depar-
te de mine, în camerele învecinate, ar fi, ar umbla
cineva. Altă dată săream ca un arc să verific, să fac
controale, acum rămân senin în moliciunea „vrajei” ce
nu vrea să plece şi mă acuz de închipuiri. Când pă-
răsesc patul mi-e frig, dacă afară e zăpadă căzută
senzaţia e şi mai rea, aproape dureroasă, şi-aş vrea
să am atunci în spate o blană cu un dispozitiv care
să producă mici valuri de căldură. Să curgă de pe
umeri până spre mijloc şi să se prelingă mai apoi



parcă nici nu le-aş fi avut vreodată. O cămaşă fru-
moasă, un pantof uşor, elastic, un veston care să
meargă şi dimineaţa şi seara, şi la un cântat de vi-
oară şi la o plimbare pe margine de lac. La o sin-
drofie, o întâlnire mai clocotitoare cu amintiri
despre profesorul „X”, despre dansul cam împiedi-
cat al mirilor de la o anume nuntă. La o intrare
într-un muzeu cu exponate rare, cu un ghid poate
puţin arogant dar erudit, cu vocabular elegant...să
le lăsăm în dorul lor...Am tras pătura şi peste multe
lucruri din marea istorie. Flacăra numită Napoleon
s-a stins aproape de tot, plutesc într-un fel de ceaţă
cruciadele, dinastiile regilor englezi şi francezi, nu
mă mai interesează de ce Hannibal atât amar de
timp a stat în faţa Romei lăsând să se nască dicto-
nul pe care-l ştim sau nu, ridic aproape din umeri
la faptele conchistadorilor. Persoanele foarte apro-
piate mie rând pe rând au plecat iar orizontul, în-
grijorător, mi s-a îngustat. Văd cum fiecare zi care
trece ia cu sine ceva, în loc nemaipunându-se
nimic, iar golul creşte umflându-se ca un balon. Nu
mi-e ruşine să spun că am început să mă simt bine
ascultând muzică populară, cel mai mult din zone-
le Craiovei, un oraş pe care, în fond, nici nu-l cu-
nosc. Mă uit la olteni cum îşi trăiesc ei cântecele,
cum dau dansatorii cu căciulile de pământ, orches-
tra în interpretare cum aproape că-şi rupe instru-
mentele. Şi din când în când cum şade bine la voi-
nici, căte-o chiuitură. Şi soliştii, cu vocea lor ciupi-
tă, ele cu pantofi înalţi cu toc, ei, cu ceasuri cât ce-
pele, la mână. Cât priveşte opera, concertele simfo-
nice, tot mai puţin cu ele...La fel şi cu lecturile.. .
Vorba marelui poet, prietenii ştiu care...”Dorm vo-
lumele savante-n îngheţatele vitrine”...Au mai ră-
mas la răsfoire două, trei volume de corespondenţe,
însemnări zilnice. Cât de mult îmi place când
cineva „mare” notează...”Am băut apă, pe urmă m-
am culcat”...A apărut însă altceva, să nu se creadă
că nu, observarea minuţioasă a aşa ziselor „flori”.
Vorba vine, căci mie niciodată nu mi-au plăcut
florile, ca atare. Dar peste drum de apartamentul
meu în care mă simt prizonier, e un grup de vânză-
toare de flori. Vreo trei, patru femei mai tinere,
patronate de o babă care toate, cu ghivece, cu bu-
chete în faţă, stau aproape pe orice timp, ore în şir
pe nişte lăzi. Bătrâna în anotimpurile mai reci

datorită paltonului ce-l are dobândeşte un aspect
monumental. E ca Ceahlăul din munţii Rodnei. O
întreb pe soţia mea mai tânără cu douăzeci de ani
ca mine...”Vezi, te rog, pe geam, florile sunt acolo?”
După un scurt examen îmi răspunde...”Acolo, aco-
lo, „cu patroana-n” frunte”...Şi mai sunt şi frunzele
căzute din pomi, călcate în picioare cu viaţa lor
„microscopică”. O pasăre se rătăceşte printre ele,
un şoarece îşi face drum spre cuibul său. Şi au mai
rămas albumele pe care nimeni nu mi le poate
lua...De la un timp parcă seara vine mai devreme.
Cu un pas înainte e amurgul când nimic nu mai
taie, nu mai zgârie, nu mai împunge. Toate se li-
niştesc...Şi dacă tot am ajuns aici până la...n-ar mai
fi decât un pas. Ce boală ar putea lovi hotărâtor?...
Nu pot răspunde pertinent aici. Sunt mai multe
care bat nerăbdător la uşă. Cad clipele ca picăturile
de ploaie din burlan...



oară în revista literară “Orizont” în 1982 şi a avut de-
butul editorial—nu lipsit de dificultăţi—în 1985, a
fost supus rigorilor obişnuite ale epocii. Luase deja
notă de cerinţele culturale ale regimului şi ca răspuns
a elaborat o scriitură oarecum criptică. A menţinut
acest stil mai târziu, în vremuri cu mai multă libertate
creatoare, ceea ce conferă poeziei sale un aspect tai-
nic. Confruntat cu deziluziile şi presiunile aduse de
neo-comunismul instalat în România în anul 1990,
Popin a emigrat în Germania, unde trăieşte de atunci.

Această colecţie substanţială cuprinde 87 de
poeme pe unele dintre cele mai importante şi tulbu-
rătoare teme: familie, natură, iubire şi amintirea ei,
limbaj şi literatură, încercările trecerii noastre— par-
ţial iluzorie şi evazivă—prin viaţă. Incluse aici sunt
comentarii poetice asupra vieţii în comunism, răului
declanşat împotriva speciei umane în ani recenţi şi
distopiei care ameninţă să ne anihileze.

Spaţiul în care se desfăşoară viaţa umană este unul
enigmatic, mitico-religios, în care se întâlnesc cerul şi
pământul, divinităţile şi muritorii. Elementele estetice
întrebuinţate, cu accent pe umbre şi tulbure, reverii şi
solitudine, creează hotare neclare şi astfel nedetermi-
nare. Lucrurile par să se topească sau scurgă unele
într-altele: oamenii în alţi oameni sau în peisaje, pei-
sajele în nopţi, nopţile în zile, trecutul în prezent,
apele în maluri... Vagul sugerat al naturii acompania-
ză şi sporeşte vagul vieţii.

Poemul care dă titlul volumului ne introduce în
această atmosferă stranie, aici naratorul aflând un
murmur dincolo de tăcere şi de sine, în neclintire.
Aceeaşi atmosferă se regăseşte în următorul poem,
“dezvelire”, în care naratorul contemplă un peisaj
fluid:

întruparea zilei
se prelinge
translucidă
în nemărginire

În “lăuntrul tăcerii” naratorul pune o întrebare
filozofică despre natura fiinţării noastre în lume:

suntem
noi
îndeajuns

K.V. TWAIN

Între simțire și gândire, trecut și prezent
(Eugen D. Popin - „Murmur dincolo de tăcere”

ed. Limes, Cluj, 2021

încerc totuşi
să mă simt acum şi aici
în senzaţii fireşti
una accedând din inimă
cealaltă din gândire

(din “desființare”)

Eugen D. Popin s-a născut la puţin timp după
sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial, în 1951,
în satul (actualmente oraş) Ciacova, Banat, România.
Este un ţinut unde se întâlnesc multiple etnii şi influ-
enţe lingvistice şi pe care scriitorul l-a numit “un fel
de oază multiculturală europeană”. În dialectul regiu-
nii se regăsesc expresii din limbile germană, maghiară,
sârbă, slovacă şi bulgară. Până în anul 1989 Popin a
trăit în România comunistă, unde scriitorilor li se
aplica cenzură şi artiştii îndurau presiunea de a par-
ticipa la mişcarea ideologică a Proletkult-ului, care
implica glorificarea proletariatului, a regimului politic
şi a conducătorului ţării. Mulţi intelectuali au emigrat,
dacă emigrarea a fost posibilă, sau au recurs la subter-
fugii literare în încercarea de a se sustrage obligaţiilor
ideologice. Unii au aplicat operelor subtilitate sau un
registru fabulistic. Popin, care a publicat pentru întâia



Este notabil faptul că şi atunci când peisajul ex-
terior este unul al tranchilităţii spaţiul interior este
unul al neliniştii. Disconfortul şi tulburarea predomi-
nă în acest volum.

Poemele de iubire ating o gamă largă de adevăruri
afective: împlinire şi negaţia ei, refuz de a ceda sau
admite, ezitare, eroare, regret, resemnare, căutare
continuă a înţelegerii. Iubirea apare în principal ca o
experienţă a trecutului, apercepută şi posibil transfi-
gurată, pe alocuri, prin distanţa creată de trecerea
timpului şi prin gânduri şi simţuri adâncite de viaţa
trăită. Se regăseşte în aceste poeme, ca mai devreme,
un sentiment al ambiguităţii şi inefabilului.

În “mulaj” naratorul rememorează plimbări “îm-
bibate cu decepţii” pe străzi “mustind / de neîmplini-
re”... Peisajul împrumută în mod evident sentimentele
protagoniştilor, devenind umanizat. Totul este un
obstacol aici, după cum sugerează ferestrele “oarbe” şi
jaluzelele “înţepenite”. Gândurile naratorului, în pro-
cesul rememorării, ridică întrebări despre posibilităţi-
le interpretative ce apar atunci când o experienţă este
împărtăşită cu un altul... Printre altele, cum arată cea-
laltă “jumătate” a experienţei?

toate
par a se fi adunat în eul meu
ori poate-i al nostru
eu însă simt
doar jumătatea mea
care se târăşte tăcut
din clipa de adineauri

“recurenţă II” înfăţişează iubirea ca un popas în
răstimpul altuia: termen ontologic care înglobează
existenţa umană. În mod interesant, protagoniştii
sunt prezenţe abia intuite, elementul dominant în
acest poem fiind timpul (răstimp, din când în când,
cenuşa ce fumegă încă). Şi aici regăsim ambiguitate,
prin sugestia că fiinţele umane ar putea fi, ele însele,
doar timp—aşadar lucruri curgătoare, cum apar şi în
alte locuri.

În “replay I” naratorul abandonează ideile pe ca-
re le avea despre iubită (“convingerea / că nimic nu
poate fi / mai fenomenal / decât braţele tale / stârnind
întunericul / şi neliniştea trupurilor noastre”) şi ajunge

în noi înşine
ca să curgem
dimpreună
cu nesfârşirea

“dimensiune” conţine un obiect fizic ce întruchi-
pează ideea de perplexitate şi ambiguitate: un labirint
rece şi întunecat cu pereţi mişcători care “apar şi dis-
par”. Naratorul este forţat să orbecăie şi adună numai
“însingurări” în procesul îndepărtării sau apropierii
de sine.

“Pont au Change” este un poem al rememorării
care îi pare acestui cititor o pictură în cuvinte amin-
tind de vechea şi mult dezbătuta zicere horaţiană Ut
pictura poesis sau, mergând mai departe în trecut,
observaţia lui Simonide din Cheos: Poema pictura
loquens, pictura poema silens. Numeroasele referiri la
lumină (înserare, lumină difuză, foc stins, umbre) co-
respund unuia dintre elementele cheie din arta pictu-
rală: jocul de lumini şi umbre. Un peisaj clar-obscur
este exact ceea ce vizualizez atunci când citesc acest
poem.

“descindere controlată” şi “percepţie” oferă o per-
spectivă melancolică asupra vieţii, primul poem
exprimând ideea că, fără a realiza, “ne pierdem / rătă-
cind / în propria existenţă” şi al doilea afirmând că
ajungem în vâltoare şi suntem târâţi în adâncuri.
Ideea rătăcirii reapare în alte poeme.

În “febrilitate” protagonistul descrie întâlnirea cu
eul trecut:

[…] distanţa dintre
acum şi atunci
se pliază
pe dinlăuntrul nostru
contrar logicii
fără senzaţii

Poemul lapidar, aproape aforistic, intitulat “limi-
te” pare un alt comentariu asupra naturii fiinţei noas-
tre, fiind totodată o enigmă (conţine un implicit când
ce rămâne fără răspuns):

redevenim
tăcere
iubire
incandescenţă
unduire



într-un loc de aparentă resemnare... Totuşi titlul poe-
mului deschide posibilitatea unei incongruenţe între
exprimat şi neexprimat, insinuând o posibilă dorinţă
de repetiţie.

“interior” dă voce unui gând pe care mulţi l-ar fi
putut avea, şi anume acela că e firesc să ştergem oame-
ni din memorie dar putem alege să nu o facem. Aici,
persoana ce trăieşte în memorie este o prezenţă ce se
“zbenguie” şi uneori uită, pe o terasă neexplicată,
“spini / şi petale de trandafiri”: dihotomie de durere
înţepătoare şi suavitate. Trandafirii apar şi în “spirală
imperfectă” şi “onirică,” ambele poeme ce contrapun
trecutul prezentului, vorbind despre iluzie, înşelarea
sinelui, imperfecţiune.

fireşte
nu mai suntem aceiaşi
ne amăgim însă cu aceleaşi reverii de
prisos
şi dezvinovăţiri ieftine
departe
tare departe
de noi înşine

(din “spirală imperfectă”)

înfăţişaţi dinainte-ne
suntem în acelaşi timp
firescul şi nefirescul
căutare şi rătăcire
rană şi spini...

(din “onirică”)

“mea culpa”, o altă privire spre trecut, oferă cheia
înţelegerii relaţiei relatate şi afirmă că nu există vino-
vaţi... în timp ce titlul, ca şi în “replay I”, contrazice
corpul poemului.

s-a întâmplat să voim amăsura
fără de măsură
câtă iubire încape în noi

“post festum” explică de ce naratorul cotrobăie
prin trecut (aflat acum “la marginea lumii”) şi poartă
cu el o puzderie de nelinişti şi nimicuri:

caut încă epilogul

Cât din experienţa iubirii poate fi clarificat şi cât
rămâne evaziv sau pe jumătate înţeles? Este, probabil,
imposibil de spus. Conform autorului, datorăm per-
soanei noastre încercarea de a ne elucida. Această
idee este exprimată în “pneuma” şi “imperfecţiune”,
cel din urmă poem sugerând chiar că aceasta este
principala îndatorire a existenţei umane:

ne suntem datori
a căuta
limpezirea noastră
în rest totul e risipire şi pierzanie

Voi adăuga, celor deja menţionate, un scurt comenta-
riu asupra aspectului estetic al volumului. Cel puţin
două poeme (“sfumato” şi “primăvară”) au o atmos-
feră de haiku, prin întrebuinţarea elementelor natu-
rale (lună, râu, mâţişori) şi concizia expresiei.

jumătăţi de gând
abandonate în pustiul dintre noi
deasupra lor dezamăgiri cu lună plină

(“sfumato”)

deasupra râului
adierea blândă
şi neastâmpărată
a mâţişorilor

(“primăvară”)

Familia este văzută, ca şi iubirea, prin lentila memori-
ei, întrucât părinţii şi bunicii naratorului nu mai sunt
în viaţă. În “răzmeriţă” autorul remonstrează împo-
triva celor ce doresc să-l rupă de strămoşi şi pământul
şi limba lor, proclamându-şi legăturile indisolubile cu
înaintaşii. Amintirile au note sacre şi mitice (cerberi
apar în “moment”) care fac din familie un axis mundi
mental, un centru al fiinţei. Uneori graniţa dintre cei
vii şi cei plecaţi este estompată, ca atunci când poetul
îşi vede bunica “luminând / calea” (în “moment”) sau
mama surâzând senin după ce el depune un buchet de
gerbera pe mormântul ei, “luminând clipa” (în “ine-
luctabil”). Poate cel mai emoţionant poem din această
secţiune este “recurenţă III”, în care naratorul merge
în căutarea celor care i-au dăruit “lumea asta / nesfâr-
şită / frumoasă / nătângă” şi care nu mai sunt...



Vizitând fosta casă, găseşte pustietate şi lucruri ce se
remarcă prin absenţă:

în bătătura casei
e pustiu
nici câinele
nu se mai gudură la gard
nici porumbeii
nu mai gurăie-n hambar
nici pisicile nu mai sar
după vrăbii
nici trandafirii
nu mai sunt pe locul lor
doar eu
îngândurat
şi singuratic
tulbur
eternul din urmamea

Comentariile asupra vieţii în România comunistă ar
trebui să servească drept avertisment despre întuneci-
mea şi maleficul sistemelor totalitare—deja prea des
impuse speciei umane. În “resurecţie” oamenii sunt
captivi “într-o ficţiune” şi trăiesc cu o teamă profundă
şi iraţională. Falsul gigant care ordonă beznă (coman-
dă opusă lui Fiat lux) este o figură anti-dumnezeică,
demonică. În “baricada mea de mucava”naratorul es-
te prins într-un sistem ce impune “etica duplicităţii” şi
vede, în jurul său, “metastaza / înticăloşirii”. Încercând
să se sustragă realităţii intolerabile, el îşi construieşte
o “baricadă de mucava” şi sfârşeşte prin a fi “însăşi
mucavaua” în care căutase refugiu.

După ce a supravieţuit problematicei epoci a lui
Ceauşescu, scriitorul vede acum nori negri pe orizon-
tul umanităţii şi îşi face opiniile clare. În “desfiinţare”
spune că ni se oferă “adevăruri răstălmăcite” şi ni se
cere să încuviinţăm samavolnicul. În “ingenuitate”
descrie falsa pandemie Corona şi ne îndeamnă să
dăm deoparte frica inventată şi “să-i privim în ochi /
pe cei care / se vor mai mult decât sunt”. În “decripta-
re” spune că suntem confruntaţi cu “cel mai perfid
puci împotriva fiinţei” şi, prin epigraf, mai trage un
semnal de alarmă: “Cine adoarme în democraţie, se
trezeşte în dictatură.” (Anna Ohnweiler)

“profanare” ne prezintă imaginea unui fluture ale
cărui aripi sunt retezate pentru ca acesta să fie adaptat

la “ţopăitul pedestru” şi “convieţuirea / cu toate cele-
lalte / târâtoare”. Este oare aici un comentariu asupra
neînţelepciunii timpului nostru, care se pregăteşte să
distrugă omenirea? Ar putea fluturele semnifica înţe-
lepciunea însăşi? Îmi pare că merită să ne amintim de
poemul “Tom O'Roughley” al lui W.B. Yeats:

Iar înţelepciunea e un fluture
Şi nu o sumbră pasăre de pradă.

În “silogism”—poem pandant pentru “profana-
re”—fiinţa umană este cea care e amputată şi trans-
formată într-un hominid fără sine, voinţă ori crez,
astfel încât să fie un sclav perpetuu într-un sistem de
structuri tiranice conduse de o clasă nemiloasă ce
subscrie la dogma homo homini deus est. O întrebare
insinuată aici: Cât de aproape suntem de chiar acest
rezultat?

Ceea ce uneşte toate temele şi plasează existenţa
umană (cu spaţiile sale interioare nobile şi esenţiale)
în spaţiul mai larg al vieţii cosmice din care ne
tragem este un laitmotiv ce se repetă în lucrările lui
Popin: râul, curgând cu mici valuri sau în vârtejuri
printre maluri calme şi peisaje psihice schimbătoare.
În “ardere”, poem dedicat prietenului-scriitor Miron
Kiropol, Popin descrie însăşi fiinţa umană în termeni
neîntrupaţi. (Mai devreme, oamenii erau răstimp.) Şi
noi curgem:

suntem
străvezime
zori
sete
neastâmpărată
alteori
şuvoiul
dintre
veşnicie
şi
mal
piatra
cenuşa
puntea
între
nevăzut
şi întrupare



În ansamblul său, acest volum inteligent şi răscoli-
tor—accedând din inimă şi gândire—se constituie
într-o pledoarie pentru continuitatea spiritului
uman şi o invitaţie către cititor de a medita la posibi-
la soartă a “acestei lumi / nesfârşite / frumoase /
nătângi.”

CAROLINE CARVER

Gaia-și face castel din cărți de tarot

Îi place să admire imagini
cu mîndrii regi și regine

din vergele răsar frunze verzi
ca o promisiune

diferite de aceste viziuni de săbii și moarte -
cărțile nu vor dezvălui viitorul

Întrebările ei străbat universul
ca un alai de suflete pierdute

ea crede că Monedele sunt constelații
ce-ncearcă să devină găuri negre

visează tauri și pești
pisica preferată a lui Buddha

iepurele din lună
un cal stând la marginea lumii

Gaia-și face castel din cărți de tarot
însă Soarta a hărăzit ca de fiecare dată

când pagoda ei atinge șapte etaje
să se prăbușească precum Icar în mare.

(Three Hares, 2009)

Traducere: AnaMaria NeaguMasterandăMTTLC



tului, lucrări realizate între 1907-1908, prima varian-
tă a Sărutului din aceeași perioadă , fuseseră remarca-
te déjà de amici şi inamici deopotrivă, ceea ce dove-
deşte că intenţiile mele de a mă desprinde de drumul
sculputurii academice se vor împlini. « 
Întâlnirea cu Margit era o piatră de hotar pe care tână-
rul artist încă nu știa cum s-o prelucreze și cum să o
facă să se desprindă prin lucrarea sa, din anonimatul
zecilor de busturi ale unor artişti academici , aşa cum
frumuseţea ei stranie o făcea să se remarce dintre ze-
cile de chipuri feminine care îi treceau prin faţa ochi-
lor zilnic fără să simtă nevoia să le captureze sufletul
în nehotarele unei lucrări. Rareori o femeie îl făcea să
o privească în rimul rând ca un artist, în al doilea
rând ca un sculptor în al treilea rând ca un bărbat.
Tânăra din faţa lui îi trezise toate instinctele adormite
sau în aşteptare. Brâncuşi o privea , o sorbea din pri-
viri, învăluind-o în forme şi lumini doar de el văzute,
atras de perfecţiunea şi imperfecţiunea deopotrivă de
seducătoare ale tinerei femei, fiind déjà nerăbdător să
caute materialul cel mai potrivit şi momentele de gra-
ţie în care să înceapă înnobilarea chipului de carne
într-o copie eternă. Era un contrast evident între vul-
garitatea şi mediocritatea locului în care veneai în
primul rând să-ţi potoleşti simţurile, şi frumuseţea de
madonă a tinerei femei. Pe de altă parte , puritatea
asociată de obicei cu sfinţenia madonei avea uşoară
tentă de lascivitatea încât te puteai întreba dacă feme-
ia aceea este o sfântă sau o femeie uşor de abordat şi
cucerit. Sau mai multe, nu avea de unde să ştie cât de
greu şi de lung va fi acest proces de transfigurare. Şi
nu a fost nevoie de formule protocolare, de politeţuri
sophisticate ca în cazul altor femei, pentru ca între cei
doi să se nască un fluid magnetic şi să o determine pe
cea care avea să fascineze minţile a sute de critici şi
milioane de admiratori ai artei lui Brâncuşi, să-l vizi-
teze pe sculptor la Brâncuşi, să-i servească de model,
să accepte să fie doar un cocon ascuns în numerosele
busturi de lut pe care i le făcea artistul, fără să îi spună
când şi cum se va naşte capodopera. Când în sfârşit
simţi că intensitatea privirilor bărbatului scăzuse sau
poate că ea se obişnuise cu căldura lor, fata îndrăzni
să răspundă fluidului magnetic transmis de ochii lui
şi ştiu că era decisă să se lase călăuzită de el indiferent
în ce direcţie avea să o ducă. Avu curajul să fie ea cea
care punea condiţii  : «  Nu sunt model, sunt artist şi

MARIA POSTU

MARGITT
(fragment

Căutând-o din ochi pe vechea sa prietenă Otilia,
Brăncuşi observă lângă ea o fată care îi atrage atenţia.
O studiază de la depărtare şi apoi se apropie de cele
două fete. Dar ce-l atrage pe Brancuşi? Frumuseţea ei
neobişnuită, ochii mari şi profunzi prin care deose-
beşti o artistă de o femeie comună, ovalul ca de mado-
nă al feţei? Brâncuşi care deja se specializase în a des-
prinde eternitatea dintr-un chip de femeie sau dintr-
un trup adolescentin, nu o mai putea privi cu pofta
cu care priveşti o bucată de carne din galantar, nici cu
plăcerea cu care te apropii de o floare proaspăt înflo-
rită într-o grădină publică atras de parfumul şi colo-
ritul ei. Figura ei emana o strălucire şi un mister pe
care ar fi vrut să le transpună în materialele cu care
lucra fără să-i micşoreze vraja. Dar cum să reuşeşti
aşa ceva  ?  »Cum aş putea să o determin să-mi pozeze
fără să vadă în mine un imitator al lui Rodin sau un
Don Juan care se îndrăgosteşte mai întâi de model şi
abia apoi ajunge la esenţa ei în lucrare  ? Da, da, tre-
buie să am încredere în mine şi în ceea ce am realizat
până acum, îşi spunea tânărul în timp ce o fixa insis-
tent, făcând-o să roşească şi apoi să o privească acu-
zator pe Otilia  : «  Ce fel de prieten al tău e acesta  care
mă priveşte de parcă ar vrea să-mi sugă sufletul?  »
«  Dar de ce mă îndoiesc oare de faptul că orice nouă
lucrare , indiferent de tema aleasă , e mai bună decât
cea precedentă  ? De pildă, Rugăciunea, monumentul
funerar pentru Petre Stănescu, Cumințenia pămân-



în lut, în piatră, în marmură dar ea părea aidoma
Katherinei dorită de Petruchio care se lăsa greu supu-
să în chingile unei altfel de iubiri cu care se lasă o fată
cucerită. Era oare Constantin un Petruchio latin care
poseda cele mai subtile şi rafinate metode prin care
poţi învinge îndărătnicia unui chip frumos obligân-
du-l să-şi devoaleze secretul misterului său? Oamenii
vor privi de acum înainte altfel o femeie după ce vor
vedea chipul domnişoarei Pogany, îşi spunea Con-
stantin.
Oare de unde moştenise gustul perfecţiunii, al perma-
nentei nemulţumiri, se întreba ori de câte ori îşi
azvârlea furios în ladă lucrările începute. Existau fe-
mei dintre cele care îi intrau în atelier, atrase de caris-
maticul artist pe care rareori îl întâlneai în cabaretele
cartierului, femei care se ofereau insistent să-i pozeze,
şi rodul numeroaselor şedinţe de lucru se lăsa aşteptat
sau nu semăna deloc cu ceea ce doriseră ele. De pildă,
baroanesa Renee Irana Frachon, intrase în atelier îna-
intea necunoscutei Margit şi ar fi fost probabil deza-
măgită dacă ar fi anticipat succesul Domnişoarelor
Pogany comparativ cu cel al Muzei adormite a cărei
sursă de inspiraţie fusese ea. În faţa istoriei, cele două
femei erau rivale, fiecare aspirând la rolul de Regină a
modestului atelier din Impasse Ronsin. Modest  ??I se
povestise cândva în copilărie povestea despre hainele
cele noi ale împăratului. Oare acest Atelier era aseme-
nea acelor haine strălucitoare ale împăpratului pe care
nu toţi cei ce le priveau le puteau zări şi descrie  ? Încă
de când intrase pentru prima dată în Atelierul despre
care discutau mulţi dintre prietenii ei, Baroana avuse-
se sentimentul miraculos al eternităţii pe care nu i-l
ofereau locuinţele ei copleşite de mobilier preţios şi
obiecte care te striveau şi-ţi limitau imaginaţia, moş-
tenite de familia ei. Aici, în Atelier, printre blocuri de
marmură în construcţie, trunchiuri de arbori, pietre
şi stânci, simţeai că pătrunzi într-o altă dimensiune şi
că te desprinzi de cotidianul tern şi monoton. Cele
trei încăperi care îi serveau drept cameră de lucru,
dormitor şi bucătărie, păreau mici privite din exterior,
dar o dată ce intrai, se metamorfozau în camerele uri-
aşe ale unui palat care creşteau în funcţie de imagina-
ţia şi empatia vizitatorului, încât după fiecare vizită
trăia sentimentul că nu a avut timp suficient să le ex-
ploreze şi că i-au rămas multe colţuri, ascunzişuri,
secrete ce nu se lăsau descoperite. Ori de câte ori

pentru mine pictura, culoarea, reprezintă la fel de
mult cum reprezintă piatra, marmura, lutul pentru ti-
ne. Eşti singurul bărbat căruia accept să-i pozez, că-
ruia îi ofer mult mai mult decât moliciunea trupului
şi dulceaţa mângâierilor. De fapt, simt că nu e nevoie
ca eu să aleg ce-ţi ofer, simt că eşti capabil să iei ceva
ce nici nu ştiam că există în mine. Te las să mă iubeşti
cu toată puritatea marmurei, cu tot misterul lemnului,
cu toată dîrzenia pietrei refuzând să fie domesticită.    »
Prinsă în jocul palmelor artistului cu lutul, topită apoi
de jocul artistului cu ochii ei, captivă în promisiunea
eternităţii pe care i-o oferea Brancuşi în numeroasele
şedinţe când îi poza, Margit începuse să obosească.
De fiecare dată el nu păstra bustul din lut făcut cu
trudă, nemulţumit, dar nu supărat, încrezător că din
coconul greu de lut va ţâşni un fluture care să uimeas-
că lumea. Aici în locuința sculptorului din strada Mont-
parnasse nr 54, era o altă lume care-i amintea de cea
părăsită în Ungaria și România unde ea își petrecuse
copilăria și făcuse primii pași în lumea picturii spre
care se simțea chemată.
- Constantin, de data asta ai reuşit  ! Sunt eu, uite, aici
e oglinda , aici e bustul pe care mi l-ai făcut şi aici sunt
eu: e mai frumos decât mine, păstrează-l…
- Vezi lada aceea de lut din colţul atelierului? Acolo
sunt toate variantele de Margit…Dar ele nu sunt tu…
Eu nu vreau să-ţi cuprind doar forma exterioară, ci
esenţa ta… Cu cât stăm mai mult împreună, cu cât
încerc să te cuprind în alt şi alt bust, cu atât simt cum
esenţa ta mi se dezvăluie şi apoi se ascunde.
- Până să te întâlnesc pe tine nu ştiam să trec dincolo
de chipul pe care-l vedeam în oglindă. Cea pe care o
cauţi tu în mine pare o străină, dar de fapt, nu e. Sunt
tot eu, o variantă mai bună a mea cum nu credeam că
am, sau că o pot scoate la iveală.
- Margit, eu nu sunt omul iluminărilor scurte şi intense
dar des manifestate, cum spune prietenul mei Modi.
Iluminările mele sunt rare dar prelungi pentru că abia
atunci simt că intru în starea de a face ceea ce mi-am
propus.
Nu ştia nici tânărul model, nici artistul că această foa-
me de perfecţiune avea să-l împingă să lucreze nume-
roase variante la lucrările sale. Domnişoare Pogany
era doar preludiul, reluat în 19 variante în încercarea
de a se apropia de idealul zărit în imaginaţia sa în ziua
în care cei doi se cunoscuseră. Pe acea fată o căuta el



revenea în locuinţa ei somptuoasă, se simţea umilită
şi dorea să revadă încă o dată şi încă o dată acel atelier
vrăjit purtând pecetea unei civilizaţii pe care nu o cu-
noştea dar în mijlocul căreia ar fi vrut să trăiască. Aşa
i-a venit ideea, dorinţa de a-i poza, ca şi cum inspi-
rându-i artistului o operă de artă, ar fi avut loc un
transfer între ea şi atelier, ea convieţuind prin inter-
mediul acelei bucăţi de marmură sau de piatră în ca-
re s-ar fi transferat o bucată din sufletul ei contopit cu
cel al creatorului. Ciudată simbioză, mai excitantă
decât orice fel de iubire cunoscută de ea vreodată  »
Trebuia să-i mulţumească şi ea ca şi Margit, tot Otiliei
Cosmuţă, românca devenită secretara lui Anatole
France faptul că îi făcuse cunoştinţă cu ciudatul artist
despre care se vorbea din ce în ce mai mult. Poate că
Otilia crezuse că îi face o favoare tânărului artist intro-
ducându-l în cercurile mondene ale Parisului. Nu era
deloc aşa. Cea favorizată era ea, Baroana căreia i se dez-
văluia o altă ipostază a artiştilor, a creaţiei ascunse pari-
ziene la care mult prea rafinaţii şi bogaţii ei prieteni nu
aveau acces şi nici măcar nu-i bănuiau existenţa. Da, ei
nu-i era străină nici lumea lui Rodin , celebrul sculptor
care-i ceruse chiar el să pozeze, dar perspectiva de a se
dezbrăca în faţa lui şi teama că gestul ei ar genera bârfe
în mediile pariziene avide de orice subiect minor ce le
biciuieşte simţurile, o făcuse să refuze. Era mult mai
atrasă de ideea de a-i poza tânărului şi încă necunoscu-
tului sculptor străin, Brâncuşi decât lui Rodin, cunos-
cut pentru arta lui de sculptor şi de cuceritor căruia nu-
i rezista niciun model. Buna ei prietenă, contesa Ana de
Noailles îi povestise cât de greu îi fusese să-i pozeze
marelui artist care se uita insistent la model interesat
doar de goliciunea acestuia, privirile flămânde, de vâ-
nător niciodată satisfăcut de numărul prăzilor sale, o
făcuseră să piardă orice bucurie de a exersa vremelnic
profesia de model. Nu, ea baroana nu dorea să treacă
printr-o asemenea experienţă umilitoare.
În 1906 când îi fusese prezentat necunoscutul pe atunci
tânăr artist, se puneau bazele unei prietenii de durată
între cei doi, baroneasa acceptând cu plăcere invitaţia la
cinele lui gustoase şi stabilind la rândul ei şedinţe de po-
zat care însă nu se realizau întotdeauna, artistul având
mai multe proiecte simultan. Ce nu ştia pe atunci
Baroana era că nu de modele ducea el lipsă ci doar era
în căutarea modului cum să renunţe la model fără ca
acesta să se simţă neglijat sau umilit, ignorat. Ei bine,

întâlnirea cu baroneasa Renee Irana Franchon mar-
chează tocmai renunţarea definitivă a lui Brâncuşi la
model, fiind un moment foarte important în evoluţia
sa artistică.Nu reproducerea fidelă a trăsăturilor îl pre-
ocupă ci reușita compoziției se decide pe un cu totul alt
plan. Cu fiecare variantă, fizionomia modelului devine
de nerecunoscut. Si ca şi cum un subiect inepuizabil nu
e suficient spre a-l ţine pe Brâncuşi în mrejele creaţiei,
apariţia lui Margit în viaţa sa declanşează o altă temă
care îl va obseda mulţi ani de acum încolo, cele două
subiecte completându-se. Impletindu-se fără ca ele să ştie. 
Setea de perfecţiune se amplifică o dată cu fiecare nouă
lucrare. Inspiraţia şi dorinţa de a fixa în materia brută
misterul unei idei născute din contemplarea unui chip
de femeie sau a unei păsări, a căror frumuseţe îl impre-
sionase, nu sunt epuizate într-o singură creaţie astfel că
următorele lucrări ca Pasărea, Cocoşul, Peştele, Negresa,
Prinţesa X, Coloana Infinită vor fi şi ele lucrate şi eles în
mai multe variante. Nu degeaba iubea atât de mult mu-
zica şi îşi făurise singur o vioară cu care le interpreta
piese din folclorul românesc prietenilor săi. Brâncuşi
era un muzician în piatră, lemn şi bronz, ştiind să scoa-
tă din miezul acestora făpturi simbolice, ascunse acolo
de un Demiurg obosit să le ofere oamenilor frumuseţea
de-a gata şi dorind ca ei să plece singuri în descoperirea
ei. Unul dintre aceşti călători în miezul materiei amorfe
era Brâncuşi. Nu degeaba un admirator de-al lui avea
să afirme că Brâncuşi este un artist tot atât de pur ca
Bach sau Poussin.
«  Când eşti aici şi îmi pozezi, simt cum te îndepărtezi
de mine şi-ţi laşi doar forma aceasta atât de ispititoare,
cum îşi lasă o sirenă coada de peşte şi renaşte în trup
de fată care a renunţat la veşnicie în favoarea fericirii
prin iubire.Eu nu-ţi cer să renunţi la veşmintele umane.
Poţi să le porţi, să te mândreşti cu ele în lume, să strălu-
ceşti la cele mai frumoase vernisaje şi muzee. Orice
model doreşte să-l supună pe artist de parcă nu artistul
ci el, modelul ar fi creatorul. Eu vreau să-mi păstrez in-
dependenţa faţă de model, vreau să nu ţin cont de as-
pectul fizic ci elementul spiritual, ignorând tentaţia fru-
museţii fizic Eu vreau să-ţi capturez esenţa. « 



Aproape un semn

Te născocesc ca să-mi apari în drum,
apoi te uit, aşa, ca să te chem,
un veac de vise e aproape-un semn
că-n sânge lacrima se va păstra, oricum.

Pe drumul burgului, voit stelar,
femei trufaşe trec spre fericire,
e ziua ştearsă fest din calendar -
iar viaţa ne absoarbe în neştire.

Larg, ochii îmi orbesc pe smalţ de rug,
descui un nour lacom şi-apoi curg;
când peste versu-mi paşnic calci mortal,
cu tocul elegant şi ancestral.

Chipul luminii

Dacă mi-ai cere să-ţi aduc acum
Al toamnei vaier de Eol, fior,
Eu m-aş preface în frunziş, uşor
Să mi te-ascunzi, scăldată în parfum.

Dacă mi-ai cere să-ţi ofer chiar azi
Al iernii şal, răs-viscolit, ghenar,
Stăpână mi te-aş proclama-n altar,
Ofrandă-ţi fi-voi, zee printre barzi.

Dacă mi-ai cere verde crud, ca-n rai,
Să-ţi spun sub tălpi, reînviind, astfel,
Ţi-aş strânge harurile-ntr-un inel
Pentru logodna miezului de mai.

Dacă mi-ai cere soarele, în schimb,
Când vara-i răstignită-n calendar,
Eu un sărut de foc pune-ţi-voi iar
Pe rozul tâmplelor, cu fast, ca nimb.

Dar tu nu ceri nimic din toate cele,
Prea fericită între lumi şi-n gând,
Chipul luminii să îl bei, oricând,
Eu te condamn, prin altoiri de stele.

ȘTEFAN VIDA MARINESCU

Căutare

Toamnami te fură lin,
cu pretenţii şi brocarte,
printre frunze arse, moarte,
caut versul cel mai fin.

Printre aburi şi arcade
bolta strugurii-şi răsfiră,
răzvrătită, ca o vină,
cântă pagina şi arde.

Încă-un gând, încă-o idee,
stratul de iluzii creşte,
aur risipit pe-aceste:
frunze, rugină, scânteie.

Mi te caut, mi te-ascund,
pe supt jarul frunzelor,
cu arome-n cast decor
alte toamne îşi răspund.

Suie versu-n foişor
către-un opus mai profund,
vinul vechi din cupe bând,
ochii limpezirea-şi dor.

Toamnami te fură, lin,
de pe ruguri frunza cade,
pentru pagina ce arde
caut versul cel mai fin.

.



Pseudo-romantică (amor scherzando)

Un imn zorit am să-ţi aştern
printre parfumuri, rujuri, rate,
că nu mă tem nici de infern,
nici de uitări, nici de erate.

Am o poemă: ţi-o închin,
şi mă consider autor,
tu îmi promiţi un leac sublim,
iar de e alt-fel, n-am să mor.

Un veac năuc insistă, hai!
ieşi din atare resemnare...
vommai domni vreodată-n rai,
ofrandă - tu, iar eu - iertare?

Sau voi fi sclav fără prihană
pe banca roasă de-amintiri,
tot scrijelindu-ţi, drept reclamă,
prenumele cu za de crini?

Şi mână-n mână, pe cărare,
oprim un taxi, fiecare,
Și mână-n mână pe poteci
străbatem veacul XX.

MARIEVA A. DEMETRESCU

Am început să scriu

Am început să scriu ca o femeie
dintre acelea cumpărate la duzină
de feministe disperate
care susțin că lumea poeziei a fost plină
de femei dulci, de femei tandre
de femei cu trupul sculptat din lumină.

Am gelozii pentru cuvântul de bărbat,
am gelozii pentru aroma din finalul
unui vers de amant nebun, de turbat
la vremea când pe umerii unei femei
alunecă nostalgic șalul
prin aerul trist parfumat.

Am început să scriu ca o femeie;
râd misoginii pe la colț de stradă.
În toate filmele, actrițe renumite
se-aruncă peste balustradă.

Milagro

aștept un miracol,
aștept o ninsoare;
pecetluiește-mi cu fluturi
sărutul din scrisoare



cu fluturi albaștri,
cu fluturi de ger –
- dă-mi aripile lor
să urc înspre cer

împrumută-mi un crivăț,
împrumută-mi o brumă,
fă-mi un castel crud
din țurțuri de spumă

împrumută-mi un ceas,
viscolește-mi o noapte
stai cu mine aici
în miezul caiselor coapte

așază-te cu mine
în frageda caleașcă
unde ne toarnă îngeri
sirop de brad în ceașcă

Post scriptum

Poeții pe lume sunt dați ca să sufere;
transportă granit
pe aripi de fluture.

Poeții sunt simpli și triști eunuci
care scriu catrene
pe frunze de nuci.

Poetul se ține închis în cufăr
sub lacăt de fier
sub floare de nufăr.

Poetul se ține închis cu cheia
și se sucește după cum
dorește femeia.

La dreapta nimic, la stânga tăcere
poeții sunt deja
oale și ulcele.

Poeții să se nască într-o altă viață
să transporte blocuri de marmură
pe macarale de ață.

Făt-Frumos din lacrimă

Din lacrimile noastre se vor naște copii;
mi-a citit o țigancă-n cafea.
Copiii noștri vor avea aripi aurii,
vor purta fiecare nume de stea.

Pielea lor va fi dalbă, vor avea ochi albaștri,
la lună plină vor ieși să vâneze prin aștri.
Își vor lua drept mirese prințese de fum,
vor cuceri imperii din lemn de salcâm.

Vom face din ei meșteri care, pândind,
ne vor fura lacrimile și le vor face argint
din plânsetul nostru mereu să-și cioplească
inele cu care să se fălească.

Din lacrimile noastre se vor naște copii
care vor învăța să cânte Bach
într-o singură zi.

Schiță

Va ninge, dragul meu, va ninge,
va ninge-n filmul nostru vechi, alb-negru
și pe granit se va prelinge…

 
Azi plouă-n aerul dintre fereastra mea și-a ta,
prea viu e întunericul măiastru
cântă la pian, la mâna stângă, un astru;
în ochii tăi e-ntreaga lumea mea…

 
La orice bloc e-același bec aprins
uitat printr-o odaie…
Neîncetat fugim și asfințim,
lumina mea bălaie.

 
Bătaia surd-a ploii reci
Îmi scrie pe hârtie:
“Tot paradisul pământesc
E-o lume-așa pustie”…



În bătaia vântului
sap versul,
construiesc metafore,
plantez poemul,
umanizez visele.

Reconstruind timpul
salvez poetul
de cuvântul deconstruit.

CODURI SECRETE

Poeții storc
în surditate versul
lansând, din întâmplare,
construcția spațiului.

Cuvintele corodează
umbrind scriitura,
confuzând uimirea
descifrând coduri.

Nesfârșite poeme
ascunzând vicii.

O SINGURĂ PETALĂ

Pentru Ichiro Ando, poet japonez

Există procesiuni de vară
într-o petală.

Există atracții, poezii, mirosuri, gusturi
într-o petală.

Există așteptare, doliul de moarte
într-o petală.

Există explozie opintită, rostogoliri, adieri
într-o petală.

Există un trandafir încifrat
în fiecare petală.

MARCIA BARROCA

UN TRUP LIBER

Îmi doresc un trup
fără sentimente
pentru a putea iubi
fără păcat.

În care să se odihnească în tăceri
ecouri de absențe,
scurte clipe de plăcere.

Un trup liber,
fără atașamente
care să se împlinească deplin,
direct, plin de noroc.

Un trup total
revelând surâsuri
încărcate de poeme

devorându-mă!

DECONSTRUIND CUVINTE

Însămânțând un bob
în umiditatea pământului
germinez hrană
pentru nutrirea trupului.

Răscumpărând dorința
dau frâu liber chemării.



SARCINĂ POETICĂ

Cum impulsul tău
însămânțează în trupul meu
versuri profane.

Hrănește și susține
setea mea de cunoaștere.

Complici în amor.

Poeme înecate de uimire.

METALIMBAJ

A păstra
într-o carte doar
metalimbajul este
muncă exhaustivă,
abisul mării nemărginite.

Dincolo de limbă,
enigma
e metaforă.

Marcia Barroca s-a născut în Leopoldina, Minas Gerais,
pe 29 octombrie 1951 și locuiește de 42 de ani la Rio
de Janeiro. Licențiată în literatură, cu predilecție pen-
tru limbile: braziliană, portugheză, americană și engle-
ză. A publicat trei volume de poezii: „Marés e Semea-
duras" (2006); „Desclausura – o verniz da unha na
boca" (2009), „Poemas nus" (2013), „Desembrulhando o
tempo - na chama rubra do erotismo celta" (2018) , „O
menino que veio da nuvem" .(2021). De asemenea,
antologia „50 poeme escolhidos pelo autor"(2010). Este
membru al Academiilor: Poçoense de Letras e Artes,
Poções/BA; Academia Brasileira de Literatura do Rio
de Janeiro; membru al UBE - União Brasileira de
Escritores Rio de Janeiro și PEN Club din Brazilia.

Traducere și prezentare: CARMEN BULZAN
(Pseudonim Carmen Peregrina, România)

ENIGMĂ CONSACRATĂ

Libertatea poeziei
așterne pe hârtie
enigme fecunde.

Coconul spart,
versul explodând
la simțire.

Nu există leacuri
pentru pielea ridată.

Cuvântul dezvirginat -
cicatrice consacrată
poetului.

SENSUL POEZIEI

Are poezia
violete și virgule,
cuvinte aride,
sens esențial?

Nu știu…

Când simt o poezie,
îmi expun strigătul.

POEZIE

Bijuterie unică.
Piatră mistică,
senin profund.

Extrasă din lut,
scoasă din măruntaie
în noaptea agonică.

Nu pot să tac.

Scormonesc cu mâinile
fanta perfectă
a împerecherii zeilor.



și cunoașterea-i atât de-nșelătoare
ca și ultimii noștri-nsoțitori ce curmă
călătoria fără de sfârșit și fără de liman.

DANS DE LUMINĂ

Treaz sau dormind visele în eter
aduc mirosul lor, fără amintiri,
în timp ce vânturile suflă pe cer,
ultimele dimineți încununate ca miri.
Pierdut drumul, am închis ochii alean
în râsul falșilor spațiul se transformă-n loc
pentru ca s-apară toate gesturile-n van
ale celor ce nu știu să vină de lamargine-n mijloc.
Și deodată ochii s-au închis înlăcrimați;
din claritate lumina răsărind dansează
înainte de-a veni sfârșitul ce ne devorează.
Harponul invizibil, pentru cei vizați,
vine să-l elibereze pe cel ce crede că-i salvat deja
de horcăitul ce un lung psalm s-ar vrea!

DOUĂ AMINTIRI DIN SALAMANCA

Lui Don Alfonso O. Carmona și Alfredo P. Alencart

Divinei

Salamanca profetică și divină!
Mergând pe străzi, splendide comoare
ce mișcă progresu-n avalanșă plină,
revelând cel mai bun aur în învățare.

Ai corida de tauri în piața senină.
În calde amiezi taurul mugește tare,
strălucește sabia, șchiopătând fragilă,
bestia se pliază; strălucirea pielii moare.

Dormi liniștită acolo, Unamuno spunea.
Piatra aurită-n somn armat dormea,
chilia de trecere a Teresei stinse.

- Candelele la castel sunt aprinse.
- Inchiziție! Fray Luís în carceră-i dus!
- Lumea mereu va auzi ce doar el a spus.

CLÁUDIO AGUIAR

CÂNTECUL CLIPEI ETERNE

Nu știu să te caut într-o forță bravă:
Îmbrățișare caldă-n tremurător tumultul.
Tot ce știu e să te caut într-o cântare gravă,
Zicând, hai, freamătă ca vântul!
Aici, refăcut după lupte-stinse,
Îmi vei asculta mișcarea din genune,
Care nu-i a mea, ci a dorinței aprinse,
Legătura împlinită care ne răpune.
Și-n această luptă a dorinței când
Nu mă plâng de trista-mi așteptare,
Nici de povara care-mi va aduce noroc;
Pentru că-n viață visul nu-i absent nicicând,
Chiar de se apropie fiara-n alergare
Ca să ne-anunțe moartea la soroc.

CÂNTECUL TARDIVEI DEZAMĂGIRI

Când am plecat, cu aventura trează,
la începutul vieții, nu știam
că tocmai începea lupta vitează
în căutarea viitorului ori a ce căutam.
Când greutatea anilor se-accentuează
și zorii reci îmi bat în geam,
deja nimic nu are sens și puțin contează,
chiar visul nocturn și din zi ce-l visam.
Răul vine după atâția ani de visare,
când aflăm în ziua cea din urmă,
că tot ce-a fost dus e, pierdut în van,



cele trei clipe ca o suflare de viață,
care s-ar putea pierde în ceață,
ceea ce va fi sau a fost existent.

Cel mai bine-i ca timpul să nu-l pierzi,
adună în clipă și ai să vezi
trecutul și viitorul în prezent.

JUDECĂTORULMEU FINAL

Înainte ca furtuna să lovească,
va fi timp pentru a arunca o privire,
a vărsa o lacrimă solidară
în memoria celor care într-o zi,
pierduți, au suferit pentru noi?

Înainte ca furtuna să lovească,
să ne acoperim cu râsete deconcertante,
nu știu dacă timpul va aprinde
(din cauza fricii de mine însumi)
orele care au mai rămas de trăit.

Înainte ca furtuna să lovească,
aș vrea să revin la punctul inerțial
și să trăiesc din nou, să mă întorc să fiu
cel ce în mod laș am reprimat
gândindu-mă să scap de furtună.

Cláudio Aguiar (Ceará, 1944) a absolvit Facultatea de
Drept din Recife și doctoratul la Universitatea din
Salamanca (Spania). Aparține mai multor entități
literare și culturale braziliene, printre care se remarcă
Institutul Istoric și Geografic Brazilian (IHGB) și PEN
Clube do Brasil, al cărui președinte a fost în perioada
2011-2020. A prezidat Fundația Miguel de Cervantes
de Sprijin al Lecturii și Cercetării a Bibliotecii Națio-
nale. A publicat peste treizeci de cărți în genurile: ro-
man, teatru, eseu și poezie. Are cărți traduse și publi-
cate în: rusă, franceză, spaniolă și engleză. Printre mai
multe premii, Premiul Jabuti, 2015, acordat pentru
cartea Francisco Julião, o biografie (Editora Civilização
Brasileira, Rio de Janeiro, 2014).

Traducere și prezentare: CARMEN BULZAN
(Pseudonim Carmen Peregrina, România)

ETERNUL VIS

Am vopsit în alb
Camera în care nu locuiesc.
În toate dimineațile trec
De la fereastră la ușă
Și, numai atunci, îmi dau seama
Că nimic nu mai contează.

Există priviri reflectate
În oglinda curată și clară
Care îmi nourează mintea
Cu palide amintiri
Ajunse ca semințe
Ale dimineților vesele.

Ah, cum mi-ar plăcea
Să stau aici liniștit
Între patru pereți
Unde doar trecutul locuiește
Cu vechea lui temă,
Căci totul reînvie.

Dar o ieșire e
Pentru a pleca de-aici:
Să ascund trecutul
În prezetul obscur
Și să dorm consolat,
Visând mereu.

TREI SONETE METAFIZICE

Lui José Bonifácio Câmara

Trivium

De ce ne place-atât de mult trecutul?
Întrebarea mă face-a mă gândi
la ce-i păstrat în sine, la secretul
pe care nu știu de vreodată-l voi descoperi.

Pierdut în cuvânt la termen dat, prezentul
mereu trăiește spre a se nărui
în căutarea imposibilului, gândul
ori altceva ce nu se poate dezvălui:



Were you not youthful, and fairest by far?
Have you gone to extinguish a radiant star?

Perchance there are, on high, castles well-built,
With star-spangled archways resplendently gilt,
With rivers of fire spanned by bridges of silver,
With myrrh-scented shores and flowers that
quaver;

For you to pass through, as most holy queen,
With long hair of rays, with eyes of great sheen,
In azure-hued vestments bespangled with gold,
On your pale forehead a laurels' wreath donned.

O, death is a chaos, a sea of stars' gleams,
While life is a mire ofmutinous dreams;
O, death is an age beflowered with suns,
While life is a tale of ruinous runs.

But perchance... o! my head rages in storm,
My ill thoughts the good ones out-form...
When the suns die out and the stars fall off,
I fall to thinking that all is to scoff.

The highmost vault may sometime but sunder,
And Naught with its grand night might founder,
Black skies might then sift their worlds infernal—
As passing prey ofdeath sempiternal.. .

If this should pass... then never, in time,
Shall your breath come warm and sublime,
Then your sweet voice is muted forever...
Then this angel was only loam's measure.

And yet, beauteous and defunct earth,
By your coffin I place my harp nothing-worth,
And mourn I do not, but rather feel glad
For a ray that is fled from planet bemad.

And then... who can tell whether 'tis better
To be or not to be... but 'tis known to the unclever
That what is not, cannot be pained,
And one is happy much less than is maimed.

To be? Madness at once gloomy and hollow;
The ear deceives and the eye fails to follow;

MIHAI EMINESCU

(1850 - 1889)

Mortua Est
by Mihai Eminescu, 1871

Watch-keeping flambeau over earth's wet mounds,
In saints' hours a bell tolling lugubrious sounds,
A dream with wing dipped in bitterest rigors,
'Tis thus you have crossed the world's last frontiers.

You passed when heaven's a field shining bright,
With rivers ofmilk and flowers of light,
When the clouds black seem but palace erect
That the moon, nightly queen, has come to inspect.

I see you as great silvered shadow bedazzling,
With wings high uplifted to heaven ascending,
Slow-climbing, pale soul, the scaffold of clouds,
Through showers of rays and star-laden shrouds.

A ray now uplifts you, a song takes you blessed,
Your white arms a-resting in cross on your breast,
When the spinning of spells is heard sounding fair
There's silver on waters and gold in the air.

Your innocent soul's flying through space I behold;
Then gaze at the loam that remains... white and cold,
Laid down in long winding-sheet chill,
I look on your smile that seems alive still—

And I query my torn soul, with doubts aghast,
You angel of pale face, why have you passed?



And he came, the child imperious,
Riding on a cockatoo,
With a smile winsome, dissembling,
On his lips of coral hue.

He has wings, and in his quiver
He but keeps, for handsome arrows,
Naught but fragrant poisoned flowers
From the Ganges wide and regal.

Setting in his bow an arrow,
He took aim right at my breast,
And thenceforth, on every night
I've been weeping without rest.. .

With his arrow well-envenomed
He but came to chasten me,
The son of azurean heavens
And illusions that all flee.

I Believe Not In Jehovah
by Mihai Eminescu, 1876

I believe not in Jehovah,
Buddha-Sakya-Muni I find irrelevant,
I've no faith in life or death,
I distrust extinguishment.

All of them are but a dream,
And it's all the same to me
Whether I shall live forever
Or die everlastingly.

All of these holy arcana
—Only scraps of speech for man—
In vain do you contemplate, for mentation
Alters in the world no plan.

And because nothing
I trust—o, give me peace!
I shall do as I see fit
And you do just as you please.

Do not turn my mind with classics,
Nor with style that's pure and mantic—

What a century finds, the next ones confute.
Better want nothing than a dream destitute.

I see dreams embodied chase fellow dreams,
Till they come upon graves bursting at seams,
And know not ways to extinguish my thought:
Laugh like the madmen? Curse? Bemoan their lot?

To what end?... Isn't all a mad blessing?
Your death, angel, why was it predestined?
Is there sense in the world? You smiling mien,
Have you but lived to perish so clean?

If sense be in this, 'tis inverted and atheist,
Your wan forehead bears no God radiant.

The Deep Deep Sea...
by Mihai Eminescu, 1873

The deep deep sea beneath the moon's face silver;
Illumined by her shimmery thread,
A world entire dreams upon her bed
And stars she carries on her rumpled mirror.

Yet tomorrow—rabidly she upturns her
foundations
And moves her world majestic-black,
With thousand-high-arm thwack
Wreaking disaster—she entombs but nations.

Deluge today, tomorrow humming creature,
A harmony, that is without end—
Thus is her tenebrous nature,

Thus is the soul inside the ancient sea.
What does she care—the feelings she'll inspire—
Indifferent, solitary—sea!

Kamadeva
by Mihai Eminescu, 1876

Musing that the pangs of lovers
May well have my soul restored,
In my sleep I called on Kama—
Kamadeva, god of Indies, I conjured.



Were counted among things never begot—
Then You stood lone, causingmemy soul to implore:
Who is the god we bow our hearts before?

Before the gods existed he stood as god alone,
Andoutofboundlesswatershemadethefirstsparkknown,
Hegives thegods their soul and theworldgrief's cessation,
He is, for all, a fount of liberation:
Lift up your hearts, a song ofpraise but freeing,
He is the death ofdying, revival of life's being!

'Tis he that gave me eyes to see the light ofdays,
And he that filled my heart with mercy's ways,
Through howlingwinds I heard his mighty treading
And in the voice ofsongs I felt his verses' wending—
And yet, adding to these, I seek one more bequest:
That he should grant me entry to eternal rest!

That he but curse whoevermight cast his pityuponme,
And bless the one who wishes to oppress me,
And heed the jeering tongue thatmocks me in the town,
Give power to the arm that lifts to take me down,
And make preeminent the one coming to loot
The very stone that shall be placed upon my tomb.

Hounded by all let me all ofmy years spend,
Until I feel my eye can no more tears send,
That every man a-born is but a foe to me,
That I myself get to not knowing me,
That trouble and woe have left my passions sear,
That I can curse my mother, who was dear—
When bitterest hatred as love to me shall be...
Perchance mywoe forgetting, I'll knowhowdeath to see.

Dishonored should I perish, an outcast amongmen,
My wretched corpse let them discard right then,
And please, o Father, let him a crown bejeweledwear
Who'll give my heart to dogs to tear,
And let him live, o master, in everlasting zones
Who shall have my face pelted with stones!

'Tis only thus, dear Father, that I can offer thanks
For the fortune of being in men's ranks.
Togainyourbequests Idon'tbowheadanddon'tbendknee,
To have your hatred and your curses is my plea,
To feel that of your breath my breath is ending,
Andforeternal extinguishment Imake, no trace a-trailing!

All of these leave me indifferent,
I remain what I have been: Romantic.

What Would Have Been, My Crazy One...
by Mihai Eminescu, 1879

What would have been, my crazy one,
If all this love we'd met with long before?
Either as one this craze we'd have enlarged
Or I, alone, would have died with beatitude gorged.

My life, the luminous,
By your eyes, like a child's,
Was made enbloomed and rambunctious,
Like the year's fourth month.

In this enblooming riotous, relentless,
We would have loved so well to stun the age,
You full of caprices, an empress,
And I—ofyou all greedy—like a page.

Now, as at autumn's ending
A spring fatigued and full of gloom,
With fallen leaves as covering—
Our dreams but fall to their doom.

Ofwhat exists, nothing appeases,
I ask the world for naught, and naught do greet.
I marvel that with painful squeezes
My poor heart goes on to beat.

The years I haunt
In widowerhood and eclipse,
Feeling with my soul the want
Ofyour countenance, like a god's.

A Dacian's Prayer
by Mihai Eminescu, 1879

When dying wasn't yet, nor anything eternal,
Nor the life-founding seed of light supernal,
Therewas no today, tomorrow, yesterday, perpetual run,
For one encompassed all and all was only one;
When earth and skyand air, the whole worldwrought



Tat Twam Asi
by Mihai Eminescu, 1880

Tender daughter ofa king, when bedecked in fine attire
Youpassbyinfestivephaetonandwalkgracefullyandsmiling,
Aslaughsfreshlyanewflowerthatissprungfromleavesbeguiling,
Alltheworldthatseesyoupassbyfeelsaspliedbynewdesire.

You flyon sixwind-like horses, and arise like the aurora.
Mouths agape and hats in hand,
People greet, on theirway, goddess born on earthly land.
Youpolitelynodyourhead, feelingbornwithTyche's aura.

Yetallatonce, yourlargeeyefixes someone inthegathering.
Bya shuddering shade is yourmind instantly seized...
Forawoman in the streethas upraisedagazebereaved
Inyourdirection... withno loathingandno love, no feeling.

You?Whereveryouapproachwoodlandto agarden turns,
And chagrin is turned to cheer, and cheer to blissfulness...
Centuries of your crown with a regal lustrousness
Canextractwheatfromthestones,palacesfromruinedforms.

She? Born in a storeroom in obscure squalidness,
Stranger tomotherlyvoice andalso to priestlypsalms...
Becomecompanyto jesters,merrymaking, oddcaroms,
Ondestruction's path set byher parents' grubbiness.

She?Whenenteringatempleandsteppingbeneathblackdomes
It's death only that she feels in the air ofdeep quiet,
Fortoherforeignstillare themeekwordsquashingdisquiet
That arewrit in the anointedpages ofthe holy tomes.

Whatisthemeaningofthecandlesburningallthroughouttheplace
Beneath countenances thin andworn and cheerless?
What is themeaningofthe chant imbuedwith softness,
Thatconquersthemightydomes,fillingthemwithsheergrace?

Pray we but to all the mercies,
To the Lucifer ofthe high seas!
From the wave that haunts us
Lift us, deliver us!
Your belovèd gaze
Bestow on us lengthways,
O, unblemished Mother
Forever virginal Mother,

Mary!

Transported by the insides' doleful upsurge profound,
Over the holy prayer book your right hand slides,
And your tearful eyes betake themselves to skies.
She?... drops in the crowd with face to ground.

*

Were you to die daughter ofking and bride offlowers,
Akin to a marbleous angel beneath high arches born,
Onabieryourcorpse laid-awholenationwouldsuremourn
Thedeparture ofsweet soul andofbeauteous saint's hours.

She? Should she but perish on a night ofwild carouse
Victim ofclinking ofglasses and ofdissipation black...
Maybealowlysextonpassingwouldconveyheronhisback,
But she'd find that death herselfno peace bestows.

No. Death's majesty itselfdoesn't sanctify poor lass...
For that skeleton which bore all this plenty
Ofgriefand bitterness, by anatomymade ready,
Shall but turn her into a pedant... And stuffed in a
sack, at last,

She'llbecastintoacommonpit.Onlyaflicker's shortduration
Thatisgonewithoutatrace.Nonetheless, youareher likeness
Asthetearisthedewdrop's.Youhavethetwins' sisters'closeness:
Two biographies in two hearts, yet a single incarnation.

Glosa
byMihai Eminescu, 1882

Times go past and times come still,
All is old and all is new;
What is fine and what is ill
You should ponder and construe;
Do not hope and do not fear,
What is wave like wave goes on;
Should they goad and call you near,
Cold impassiveness but don

Things ofmany sorts you find,
And so many things you hear,
But who'll keep them all in mind
And will lend them their ear?...
You should keep yourselfremote,



And don't let them call you friend:
What is wave like wave goes on.

With a song from sirens' schools
Men will cast their shining nets;
And they draw you into whirlpools
To change actors and the sets;
Keep away from tempting tender,
Pretend even not to hear,
Your pathway to surrender
Should they goad and call you near.

Should they touch you, pull away,
Should they slander, let them yell;
And why give your advice away,
Ifyou know their measure well?
Let them speak as they see right,
And let great and small pass on;
So that you don't feel love's bite,
Cold impassiveness but don.

Cold impassiveness but don,
Should they goad and call you near;
What is wave like wave goes on,
Do not hope and do not fear;
You should ponder and construe
What is fine and what is ill;
All is old and all is new:
Times go past and times come still.

All Translations byK.V. Twain
Traducerea textelor: K.V. Twain

K.V. TWAIN (1981-) was born in Galaţi, Romania.
She spent thirteen years abroad, receiving her higher
education in the US (Williams College, Harvard Uni-
versity), the UK, and Japan. She has published the
novella My Life with Salvador Dalí, by Babou the
Ocelot and two poetry volumes: Not Playing God
(2016) and Sub Rosa: poems of love and distance
(2021). Her poetry has appeared in magazines from
the US, the UK, Romania, Germany, and Japan. She
is also a translator of the poetic oeuvre of Mihai
Eminescu (1850-1889), Romania's foremost poet and
cultural personality.

In yourselfbut find your thrill,
When with empty, idle trot
Times go past and times come still.

Let not tilt their lofty sweeping
The cold scales ofthe mentation
T'ward the instant swiftly switching
For the mask ofgrand elation,
Which out ofits death is burst
And may be a moment's view;
To the one who is well versed
All is old and all is new.

See yourselfas a bystander
In the world's dramatic show:
Should an actor feign to pander
His true countenance you'll know,
And his weeping and his wrangling
Judge alone as you sit still
And infer from art's dissembling
What is fine and what is ill.

Past and future yet to be
As two sides ofone page blend,
And the one to find their key
Sees beginning in far-end;
All that was or is to call
In the present we can view,
But the fruitlessness ofall
You should ponder and construe.

For in nature all that's living
By the selfsame means is bent,
And through all the ages' sieving
Man rejoices and is rent;
Other masks, the same old play,
Other tongues, the same old gear,
You so often fallen prey
Do not hope and do not fear.

Do not hope when seeing rascals
Making bridges over winnings,
They'd outstrip you all, the devils,
Ifyou had Hyperion's innings;
Do not fear, as they effort shall expend
One another to make worn,



Haupt dann an Haupt eng aneinander sich lehnen,
Lächelndsodannwerdenwirschlummernduns sehnen,
Unter dem Baum – die reiche Nacht zu erleben,
Wer würde nicht, dafür sein Leben hergeben ?

Noch eine Sehnsuchtsbitte

Die Sehnsuchtsbitte noch
Am Abend in Stille,
So lasst mich sterben doch
Am Meer – so mein Wille.
Gar sanft der Schlafmir sei,
Der Wald in der Nähe.
Klar‘n Himmel erspähe
AufWassern weit und frei.
Ich brauch weder Lichter,
Noch einen Sarg in Pracht,
Aus Zweigen jung gemacht,
Ein Bett eher dichter.

Von Klagen keine Spur.
Beim Haupt Würde tragen.
Im Herbst ertönen nur
Die laubdürren Klagen.
Der muntren Quellen Lärm,
Gestöhne im Wallen;
AufTannwipfel fallen.
Des Mondlichts Schatten fern.
Die Kuhglock‘ so linde
Durchdringt den Abendwind.
Ein Ästeschütteln lind
Von heiliger Linde.

Nicht mehr beim Wandern bin
Vom Zeitpunkt ab heute
Gedanke lieb’voll hin
Erinn‘rung mir deute.
Der Abendstern sodann
AufTannschatten scheine.
Als Freunde, ich meine,
Mir freundlich lächeln kann.
Zu stöhnen vor Leiden,
Des Meeres Lied so rau
Wenn ich zur Erde schau
In Einsamkeit scheiden.

MIHAI EMINESCU

(1850 - 1889)

Abends am Hang

Abends am Hang, hört man das Alpenhorn klagen,
Herden entlang, bergwärts imMondlich sich plagen.
Aus Quellen klar schluchzende Wasser entspringen,
Liebste wirst dort, an der Akazie verbringen.

Mond wandert klar heilig am Himmel hinüber,
Sterne gar feucht gleiten im Bogen vorüber.
Augen dein groß suchen in Blättern verborgen,
In deiner Brust Sehnsucht, die Stirn voller Sorgen.

Wolken im Fluss, Strahlen die Reihen durchstechen,
Schwengel im Wind knarret als würde er brechen.
Traufen uralt, Häuser ins Mondlicht erheben,
Rauch liegt im Tal, Flöten die Sennhütt‘ beleben.

Menschen erschöpft, Sensen den Rücken beschweren,
Heimwärts vom Feld, Ratschen sich lauter bewähren.
Altes Geläut, Glockenton Dämmerung füllet,
Seele mir brennt, Liebe in Sehnsucht mir hüllet.

Bald sinkt das Dorfunten im Tal wohl in Schweigen,
Ach, undmeinSchrittwirdmichdannhin zudir treiben.
Und die Akaziennacht wird uns beleben:
Raune dir stundenlang zu, dass wir uns lieben.



Unsere Jungen

Unsere Jungen in Paris studieren,
Umhalst Krawatte, dessen Knoten rücken.
Und kehren dann zurück, das Volk beglücken,
Mit weisem Antlitz wie ein Krausschaf stieren.

Das Volk begafft sie mit verwundert‘ Blicken,
Kann sie in Kutschen, Schnurrbart zwirbelnd sehen,
Im Mundwinkel die Langzigarre drehen,
Den ganzen Tag entlang der Brücke* picken.

Gesichtverziehend nasalier‘n Clownisten,
Sind Kunden von Cafés, Kneipen, Bordellen,
Spazierend, arbeitsscheu ihr Dasein fristen.

Und diese faden, leichtsinnig‘ Gesellen,
Die selbst unsere Sprache längst vermissten,
Sich gerne als des Landes Stern‘ erhellen.

*Hier ist die Mogoșoaia-Brücke (PodulMogoșoaiei)
gemeint, die erste Straße Bukarests, die mit Brettern
gepflastert war. Heute die Calea Victoriei

Der Stern

Spät ist mir aufgegangen dieser Stern
von weitem, vorerst blass im Schimmer,
denn er ist sagbar mir unendlich fern
und ich erreiche ihn gar nimmer.

Nur nachts erhellt sein freudenbringend Strahl
mir das Gemüt, verstreut mein Bangen,
befreit mitunter mich von mancher Qual,
stillt teilweise mein heiß Verlangen

nach Ruhe und Besinnlichkeit sodann,
in unruhig Zeit bürdender Lasten;
durch diesen Strahl ich Zuversicht gewann,
Zweifel getilgt, der Geist kann rasten…

So unscheinbar ein Zeichen der Natur
aufhellt des Lebens karge Freuden,
entlocket uns lebensbejahend Schwur:
die Gunst des Daseins nie vergeuden.

Es herbstelt draußen

Es herbstelt und es streut der Blätterregen;
DerWind peitscht schwere Tropfen an die Scheiben.
Und du liest Briefe, alles alte Schreiben,
In einer Stunde überdenkst dein Leben.

Verbringst die Zeit mit süssen Nichtigkeiten,
Willst nicht, dass jemand an der Tür mag klopfen.
Dochbessernoch,wenndraußenSchneematschtropfen
Beim Feuer dösend, Träume einzuleiten.

Und in dem Lehnstuhl in Gedankenfülle
Träum von der Dochia–Fee* im Märchen wieder.
Um mich herum steigt an die Nebelhülle.

Vernehm sodann ein Kleiderascheln bieder;
Ein weicher Schritt, berührt der Bretter Stille,
Und Hände schmal bedecken meine Lider.

*Eine Fee aus der rumänischen Märchenmythologie

Der See

Wälder blauen See verstecken
Gelbe Seerosen drin lachen;
Zucket auf in weißen Kreisen
Und er schaukelt einen Nachen.

Und ich schreit‘ entlang den Ufern,
Horche, warte voller Lust,
Dass sie aus dem Schilf erscheine,
Sanft mir falle an die Brust.

In das kleine Boot wir springen,
Uns die Wasserstimm‘ begleiten,
Und das Steuer mir enfallet,
Und die Ruder mir entgleiten.

Schweben wir in Zauberhüllen
In den milden Mondenscheinen.
Windgesäusel still im Röhricht
Sanft die Wellen wogend weinen.



Doch sie kommt nicht, bleib alleine
Und vergebens seufze, leide
An dem See, dem dunkelblauen,
Im Seerosenblumenkleide.

Lebewohl

Ab jetzt werd ich dich nicht mehr sehn,
Leb wohl, ich treffdich nimmer.
Ich werde aus dem Weg dir gehn
Für immer.

Ab heute magst du selber schau’n.
Ich werde dich indessen,
Die liebste aber aller Frau’n,
Vergessen.

Denn ich werd nie mehr, wie gewohnt,
Gleich jenen Tagesfernen,
Dass Trunken nicht von Funken lohnt
Aus Sternen.

Als oftmals es zu tauen glich:
Ich blickte dann durch Kenster,*
Erhoffte ich, du zeigest dich
Am Fenster.

Wie glücklich damals ich doch war,
Zusammen gehen, lohnt‘ es
Unterm ruhigen Zauber gar
Des Mondes!

Und als ich flehte insgeheim:
Die Nacht an Ort doch stehe.
Für ewig an der Seite mein
Dich sehe.

Aus leichter Meinung - aber doch
Von jener süßen Sorte,
An die ich heut kaum denke noch,
Die Worte.

Denn hör ich heute irgendwie
All diese Nichtigkeiten,
Erinnern an Geschichten wie
Vorzeiten.

Und wenn der Mond aufAuen fällt,
Auf Seen sich auszuweiten,
Scheint es, vergeh‘n aufdieser Welt
Urzeiten.

Mit Augen wie am Abend eins
Werd ich sie nie mehr sehen.
Darum verbleibe, Liebes meins:
Muss gehen!

*Kenster = verfilztes Strauch- oder Zweigwerk'

Schlafestrunke Vöglein

Schlafestrunke Vöglein finden
Müd sich bei den Nestern wieder.
Im Versteck der Zweig verschwinden.
Gute Nacht!

Lediglich die Quellen schluchzen.
Ruh dem Schweigwald, dem schwarzmüden;
Blumenschlaf im Garten ächzen.
Schlaft in Frieden !

Durch das Schilf aufLagersuche
Gleitet hin ein Schwan aufWellen.
Engleinschutz vor bösem Fluche:
Schlafgesellen !

Zauber diese Nacht belebet.
Alles Harmonie und Traumpracht;
Sich nun stolz der Mond erhebet.
Gute Nacht!

Ins Deutsche von HANS DAMA



Elle partit me laissant seul
Sous la lune. Combien jolie
Était ma Fleur Bleue, ma fleur...

………………

Tu n'es plus ma douce, ma joie.
Notre amour est mort depuis
Petite Fleur Bleue, fleur de ma vie,
Que le monde est triste sans toi!

1873

Ghazel

En automne les feuilles s’envolent,
Une cigale – sous un chevron,
Aux fenêtres pleure le vent,
En frappant des doigts tremblants.
Toi, assise auprès du feu,
Le doux sommeil tu l’attends.
Tu tressailles ? De quel beau rêve ?
À l’entrée - des pas… Tiens !
C’est ton bien aimé qui vient
T’embrasser ; devant tes yeux
Mettre un miroir pour que
Tu puisses mieux te voir
Sourire merveilleusement.

Son Excellence, le fils du prince

Son Excellence, le fils du prince
Porte l’étoile avec fierté ;
On sait comme il l’a gagnée,
Le vaurien, son Excellence :
Devant le Russe – tête baissée,
Devant le Turc – pipe allumée ;
Et, au lieu d’une corde au cou
Qu’il méritait pour une fois,
Une cocarde on lui donna
Car sa femme – chienne en chaleur –
Servit tout un régiment

MIHAI EMINESCU

(1850 - 1889)

Fleur Bleue

[…]

« - Viens dans la forêt verdie,
Me dit-elle, là, où la pierre
À la source, sous l'herbe frémit
Près du gouffre noir et fier.

Là, dans l'herbe de la clairière
Près du lac bleu, tous les deux
Nous resterons sous la paupière
Du ciel et sous les roseaux.

Toi, tu me diras si vite
Des mensonges, de vrais poèmes;
Par un brin de marguerite
Je chercherai si tu m'aimes.

[.. .]

Quand la lune se lèvera
Sur les cimes de la forêt,
Quand la nuit nous couvrira
Nos mots seront des baisers. »

[…]

Moi, je l'embrassais ravi.



Pourquoi tourner la page
Où le sage écrivit
Que c’est du rêve la vie
Et qu’il n’y a pas de bonheur ?

1873

Comme les marchands qui à Constantinople

Comme les marchands qui à Constantinople
Étalent au marché leurs marchandises
Pour attirer seigneurs et gens du peuple,

Aux meules des mots je fais des cimes de rimes,
De belles rimes à en ravir les yeux
De tous les gens et pour les rendre heureux.

Mon dactyle - calicot, mes trochées - des tissus,
Mon péon, à un diamant solitaire ressemble
Mais ce soir, chers lecteurs, je ne vous vends que d’ïambes.

Le prix – un rien du tout : je ne veux pas d’argent,
Je voudrais seulement que vous m’entendiez.
Allumez votre pipe, le fauteuil près du poele

Ouvrez le livre, lisez-le. Voilà :
N’est-ce une perle rare le bouquin
Que vous tenez déjà dans vos mains ?

1874

Traducere: PAULA ROMANESCU

De tirailleurs.
En vain de ton arrogance
Enfonces-tu le canapé ;
Tu crois que le monde t’admire
Quand tu longes la chaussée.

[.. .]

Chez les autres la médaille
Ou l’étoile c’est une honneur
Mais quels mérites aurait-il
Son excellence, le vaurien ?
Toute sa vie n’est qu’une carte
Pipée, et nous savons bien
Ce que vaut sur sa poitrine
Ce fer-blanc dont il est fier.

1873

De la haute fenêtre

J’étais à la fenêtre
Et des étoiles dorées
Dans le ciel naissaient
Dans la nuit étoilée.

De mon livre ouvert
Par le vent gonflé
Les lettres se mettaient
A danser tout à coup.

Une rivière tend
Ses ondes maladives
Et sur l’autre rive
Pousse une fleur des champs.

Une étoile du ciel
Dans le miroir plane
En jetant son icône
Dans le lac de Méran.

Dans la nuit on entend
Le chant d’une fillette
De mon livre ouvert.
Tourne une feuille au vent.



VLADIMIR MAIAKOVSKI

Tu, cel care tună și se învârtește
steag de sânge și trandafir
frământând pâinea
tovarăș nemuritor a
ditirambului și a libertătii
tu
a cărui viaţă sinucigaşă
îl port ca o topitorie
tu, care erai mereu în frunte
pe strada secolului
ai fost primul
care cânta mahalalele cu
mormane de gunoi
si lanțuri ale moleculelor zilelor de ieri
ștergând zeama istoriei
din gura minciunilor obeze
slujitor al revoluției
tu
care printre oameni te ai repezit
la buzele palide a neutralitătii și apatiei
nu ca armăsarul laşitătii
nu ca un om aparent
ci ca o apăsare
ca un monument de masă și energie
anunţând eliberarea omenirii din colibă
totemuri uimitoare
tu, rusul
ești mai mult american
decât englez
ești un distrugător de sâmbătă
care a îndreptat
prostia și ambiguitatea religioasă
ți-am scos glonțul din creier de atâtea ori
încât aș putea aproviziona o sută
de lupte armate cu visele tale.

Jack Hirschman (1933-2021). Poet american, acti-
vist social, a publicat peste o sută de volume de po-
ezie și eseu.

Traducere și prezentare: F. ATTILA BALÁSZ

JACK HIRSCHMAN

(1933-2021)

PARIS

Prin fereastră
cafeneaua de parcă ar fi pe stradă
iar copacii în interiorul cafenelei
arbori espresso argintii
cuplu romantic sărutându-se
în exterior
lumini galbene moale
în cafeneaua cu terasă
tonomatul cântă
Georgia lui Ray Charles
la colţul străzii Delambre
trece Wallace Berman *
încadrează și-l denumește:
America
apoi îl dăruiește

1965

*Wallace Berman (1926-1976). artist din San Francisco
simpatiza cu generația Beat și Pop Art, care a fost
influenţată de Cabala.



induc valuri mari în tine. asaltează,
sparge, sfâșie malul tău nisipos,
tirania mea determină
sprâncenele tale să facă zvâcniri nervoase.
dorul meu se rostogolește în poala ta
aproape goală.

așa-mi placi. atât de furtunoasă, plină
de suspiciune și în derivă.
în astfel de clipe
centrale nucleare lucrează în tine.

eu, reactorul înspăimântat,
te reînlănțuiesc
în colier de piață ieftină,
te fac bibelou.
și-n sfârșit mă supun: fac fisiune nucleară
pentru tine.

RUGĂCIUNEA BLIȚ

doamne, am făcut multe promisiuni.
mi-am promis, că voi fi bun și blând.
cuvintele mele, să m-auzi sunt nepoliticoase,
în loc de cuvinte, acum mai bine te ating.

tu, cine ai fost dintotdeauna,
ai un ten tânăr,
nu mă pedepsi cu indiferență,
fața mea iată pe pieptul tău.
știu că e un cadou pentru tine,
că trebuie să-ți pese de mine,
iubire din hârtie, și mânie din carton.

sunt lemn rău pe foc, mi-e frig chiar și vara,
fi flacără, doamne, te rog, în rugăciuni de dragoste.

László Kürti (1976) - poet maghiar, editor, profesor.
A publicat șase cărti de poezie. Este reprezentantul
caracteristic al poeziei confesionale a literaturii
maghiare contemporane.

Traducere și prezentare: F. ATTILA BALÁSZ

KÜRTI LÁSZLÓ

ATLANTIDA

nu mă cert niciodată cu o femeie cu păr
roșcat. nu că mi-e teamă, dar de ce
să-mă deranjez? uneori îi spun ceva,
cu blândețe, cu propoziții scurte.
nu este recomandabil s-o întrebi.
îi spun numai lucruri care nu afectează
invizibilitatea ei,
rămân o cunoștință de mâna a doua
cât îmi permite. miros pielea ei albă
în vis, nu cumva să ia cunoștință.
nu îndrăznesc să o ating.
Nu caut niciodată grația ei.
Abia tânjesc după ea,
nu mai mult cât pot suporta.
cam cam mă salută uneori
are treabă: e îndrăgostită.
anotimpuri trec să o pot vedea
din nou. lumea scufundată
nu-l recunoaște prin mine.
o sută șaptezeci este nivelul IQ.
încerc să ascund adânc, tocmai
ceea ce de obicei uit în fața ochilor ei.

FISIUNE NUCLEARĂ

ceea cu ce te aș putea răni adânc,
necesită puțină gândire din partea mea.
Aș putea să mă laud și cu faptul
că încrețiturile frunții mele
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