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Alternanţe reuneşte în paginile ei exclusiv creaţii literare şi de artă din toate
părţile lumii, cu precădere însă din Ţară. În cuprinsul ei vor alterna poezia,
eseul, critica, proza, teatrul însoţite de lucrări grafice şi de pictură ale celor
mai aleşi reprezentanţi ai ei. Ea se va profila treptat pe tematici anunţate în
prealabil, încât cei interesaţi să-şi poată pregăti din vreme materialul dorit.
Colegiul de redacţie al revistei nu îşi asumă răspunderea pentru orientările și
opiniile colaboratorilor săi. Ea rămâne deschisă tuturor celor aflaţi în Ţară,
însă şi celor din afara ei, încercând astfel să ofere o panoramă cât mai
cuprinzătoare a creatorilor reuniţi în paginile ei. Sperăm că în momentul
când vor primi revista, atât cei care au colaborat la numerele ei, cât şi cei
interesaţi de o colaborare să ne trimită în continuare materialele lor cele mai
reprezentative. Numărul acesta al revistei continuă publicarea sistematică a
traducerilor, din şi în limba română, din şi în limba germană, bineînțeles că
nu numai. În acest sens, invităm colegii traducători la colaborare.
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ale întinselor livezi de măslini…
Mai dulci decît mierea de Lassithi,
mai aspre decît retsina acum transvazată
din butoi în ulcioarele de sticlă,
mai aromate decît ouzo și mai tari decît raki,
el transmută simțurile

10.

LIVIU ANTONESEI

Nu, nu e un loc rău – dar unde sînt
bancurile mele de pești multicolori,
unde tălăngile caprelor din livada
nesfîrșită de măslini și unde insulița mea
independentă între miile de insule libere
ale mării mele, ale mării noastre?

Povești filosofice cretane din A. D. 2014.
( urmare din numărul 2 (7) 2015)

8.

O conduc prin locuri știute,
Dar mai cu seamă prin cele neștiute
Pentru că facerea unei lumi e mereu altfel
și ceea ce pare asuprit de identitate
se eliberează în splendida diferență…

În viața aceasta, deja lungă, n-am spus
niciodată un cuvînt împotriva muncii –
am spus altceva, ceva învățat de la cei de aici,
poate cu mult înainte de a-i cunoaște altcum
decît din cărți și albume –
niciodată munca înaintea unui gînd,
înaintea unei plăceri, înaintea unui capriciu.

Și gustul sărat al mării, și gustul exploziv
de aromat al piersicii coapte
și gustul acela mereu amintit
eliberat acum în prezență.

Fericirea nu este muncă, dar ele își pot fi
reciproc condiții sau punct de plecare.

Aidoma caprelor, ea sare din piatră
în piatră…

Așa pornim în veșnica laudă a Zeului,
așa încep de mii de ani Marile Dionisii…

11.

9.
Muzele se închipuie mereu impostoare,
că nu e locul lor aici, că nu e locul lor alături…
Ele nu știu un lucru, pe care artiștii
îl știu de la facerea lumii. Și, poate, dinainte!
Treaba lor este să iradieze călcînd stîncile aspre,
tăind valurile cu brațele lor alungite,
alunecînd pe sub coroanele îngemănate

Din capătul digului, peste întinderea lichidă,
Vîrful muntelui, tot muntele de piatră
Smălțuit de smocuri de arbuști șerpuitori –
mai jos, pe șosea, o camionetă albă
în grabnică trecere – azi, ca și ieri,
ca și anul trecut, ca și acum zece ani,
totul trece, mereu –
acum patru mii de ani, un șir de cvadrige
în zbor, în întîmpinarea lui Minos,

ALTER N AN ŢE

5

venit de departe…
Un punct de pază la jumătatea Regatului.

ce se întinde peste apele unduioase ale mării.

12.

Un fluture ascuns în lămîi
Stă nemișcat ca o velă nelovită de vînt.
Roșu aprins, puncte negre și albastre
și albul fosforescent de la capătul aripilor.

Toți cretanii sînt mincinoși –
de zece ani verific asta și azi
nu știu nimic mai mult decît atunci.

O imagine ca din jurnalul lui Fowles,
citit înaintea plecării de acasă spre casă..…

Cu zîmbetele largi pe față
și cu gesturile la fel de largi,
par sinceri cînd îți apar în față
din întîmplare și-ți spun kalimera,
kalispera și, mai tîrziu, în noapte,
kalinichta…

14.
Spre larg, în zare – val mic după val mic,
după val mic, apoi valul mare cu o coamă
strălucitoare de spume.
Și iarăși, și iarăşi, într-o repetiție obsedantă –
Încep să-l înţeleg pe filosoful acela al libertății
dispărut în largul coastelor bretone…

Toți cretanii sînt mincinoși – da, poate,
așa o fi. Însă cu o artă rafinată a minciunii
care, în patru mii de ani, strălucește
mai intens decît adevărul.

Un efort, încă un efort pe drumul de întoarcere,
trebuie să las mărturia celei mai cumplite
melancolii.

Cretani măslinii, cretane cu trupuri
de amforă, întruchipări ale unei
luminoase dialectici…

O stare de o splendidă suspendare,
o perfectă topire a sinelui
în placenta mării mele!

13.
Vacanța trece, nu și dorul de această aglomerare
compactă de piatră smălțuită în verde
și alte neașteptate culori – de ești aici sau ești departe
nu contează nici cît vîrful unui pin regal
sumețindu-sedintresmocurileverzice-istaulapicioare…
Aici, în fața mea, la mai puțin de zece metri depărtare
Soarele la nadir, cosașii tac toropiți, aspersoarele
zumzăie în locul lor și îmbracă iarba
într-un verde viu, mai viu decît cel
al dimineații de azi, de ieri...

( continuare în numărul 4 (9) 2015)

Suflet în amorțire, imensă lene a trupului,
doar o melancolie catifelată ce pare fără leac,
6

23 – 29 August 2014, Hersonissos, Creta
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stadiu de receptare publică; el este singurul scriitor
român care a reuşit“.

Emil Cioran: Am reuşit? (Tăcere, surâs. ) Am scris puţin.
Nu m-am amestecat în politică. Nici în politica literară.
Politica e chestie de temperament. Am trăit în afară. Nu
m-am amestecat în nimic, în grupuri, în nimic.
Vasile Andru: Distanţarea aceasta ţine de caracter, de
disciplină. Reuşita literară însă este un dar de Sus.
E.C. : Un dar? Ca străin, am luat limba în serios. N-am
căutat succesul. Voiam să fiu independent. Am reuşit?
Singura linie posibilă. Am stat în afară. Idealul meu: să
stau în afară. Nu fac parte din nimic. Este o convingere,
nu un paradox. Nu-s membru în nici o societate. În
România, în tinereţe, eram foarte obraznic, incisiv,
înţelegi... temperamentul meu de atunci... M-am
schimbat complet la Paris, absolut. Nu m-am amestecat
în chestii româneşti. Fiindcă am făcut experienţe proaste
în România.

VASILE ANDRU
„Ce-i cu poporul ăsta?” *

(Ultimul interviu al lui Emil Cioran)
Mă aflu în locuinţa Filosofului, la Paris, pe strada
Odeon. Adresa o aveam de la Monica Lovinescu. Este
septembrie 1991.
Îi spun magistrului că, în România, este „anul Cioran“,
anul recuperării cărţilor sale, a staturii sale. Se miră. Nu
este prea entuziasmat că produce entuziasme.
Îi spun: - Miercuri m-am întâlnit cu Virgil Ierunca.
Şi am vorbit despre inexistenţa literaturii române în
Occident. Noi nu existăm în Europa, în lume. Cândva
făceam curaj zicând că ţările mici mizează pe şansa
culturală! Că n-o au pe cea economică, nici pe cea
politică, dar o pot avea pe cea a spiritului. Ca şi cum asta
ar fi chiar simplu! Suntem anonimii planetei. Nici
scriitorii din exil nu-s cunoscuți. Constatări triste,
realiste. Petru Dumitriu – c’est fini. Vintilă Horia, uitat
după minutul său de glorie. Paul Goma a publicat 11
cărţi în Franţa. Un francez mi-a spus: „Este un lucru
grozav că a găsit editor! Dar Goma nu-i cunoscut de
francezi“. Nici Dumitru Ţepeneag. Nicolae Breban a
publicat o carte în Franţa, fără ecouri. L-am întrebat pe
Virgil Ierunca: De ce se întâmplă aşa? Oare chiar nu
avem personalități, cărţi, cu care să ieşim în lume? Virgil
Ierunca mi-a spus: „Singurul scriitor român de azi
cunoscut în lume este Emil Cioran. Este popular, e clasic,
figurează citat şi-n reviste de modă, adică a ajuns la acest

O cheamă pe Simone, soția sa. Zice:
- Scoate o sticlă cu vin bun. Domnul Vasile Andru
este de la revista „Viața Românească”. Este o revistă cu
istorie lungă, de la Stere și Ibrăileanu.
La început, când mă prezentasem și-i spusesem că
sunt redactor la „Viața Românească” a fost, surprins, ca și
cum afla abia acum că această revistă continuă să apară!
Simone a adus o sticlă cu vin, Emil Cioran a deschis-o și a pus în pahare, am ciocnit.
Ieşim pe terasă.
Balconul locuinţei lui Emil Cioran este ca o grădină
suspendată. Multe flori, frunze abundente. Ziua e
frumoasă. Din balcon se deschide o priveliște măreață
spre Grădina Luxemburg. Îmi spune bucuros cum a avut
baftă cu acest apartament: şi amplasarea bună, şi chiria
modică. De când stă aici, chiriile au tot crescut, de vreo
zece ori; numai la mansarda lui, a rămas aceeași chirie ca
acum treizeci de ani!
Revenim în sufragerie. Aici e o ordine perfectă,
reflectând parcă ordinea interioară a filosofului, nevoia
sa de claritate. Zice:

E.C.: Am trăit o viaţă armonioasă, în fond.
V.A.: Vă e dor de ţară?

E.C.: Am iubit mult Sibiul. Tinereţea mea este Sibiul. Mi-a
plăcut enorm Sibiul. România mea era Sibiul, Răşinarii
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şi Carpaţii din jurul Sibiului. Timp de 53 de ani asta a
fost România mea.
V.A.: Patria interioară. V-aţi propus o călătorie în
România, o revedere a Sibiului?
E.C.: Nu vreau să-l revăd, pentru că nu l-am uitat. Nu
vin, pentru că am o memorie perfectă a Răşinarilor, a
munţilor. N-aş putea decât să fiu decepţionat din cauza
schimbărilor. Imaginile mele sunt atât de vii, încât mă
tem că voi fi decepţionat.
*

V.A.: Sunteţi foarte citit la noi. Aţi fost citit în România
şi înainte de Decembrie 1989. Tot timpul.
E.C.: La un moment dat, am fost atacat.
V.A.: Asta era politica.
E.C.: Pentru mine n-are importanţă părerea oficială.
V.A.: Revistele literare, almanahurile vă publicau mereu,
fragmentar. Aforistica poate fi gustată fragmentar. Vă
publicau tot mai des, între ’80-’90, periodicele.
E.C. : Nu ştiu.
V.A.: Traducerile-pirat prind bine, asigură circulaţia
unui scriitor. Sunt semnul folclorizării unui scriitor.
E.C.: Mi-am dat seama că trebuie să fie ceva. Dar nu
mi-au spus.
V.A.: Din cauza izolării dumneavoastră şi, mai ales, din
cauza izolării noastre, în România.
E.C.: Da. Ce destin, România! Să aibă un aşa şef. Toţi
mă întrebau, ani la rând: „Cum nu reacţionează românii?“ Un popor resemnat... Nu-i un popor pasional!
„Ceauşescu face chiar ce vrea?“ mă întrebau. Un popor
ecrasé par l’histoire. Nu mai reacţionează.
V.A.: Din instinct de conservare, cred, nu din deficit
energetic. Energie are.
E.C.: Un popor care are un fel de istorie negativă. Şi o
viziune a vieţii inactivă. Toţi zic: „Ce-i cu poporul ăsta?“
...Popor inteligent, însă lipseşte ceva... pasiunea.
V.A.: Şi totuşi, el rezistă în istorie. Rezistă la druml lung.
Este o dovadă de vitalitate, de instinct de supravieţuire
cert.
E.C.: Totuşi merge din eşec în eşec. Constanta istoriei sale
mi se pare eşecul.
V.A.: Ar trebui întărită psihologia sa de învingător.
E.C.: Nu se poate. E pasiv.
V.A.: Iată un aspect. Mai nou, în Bucureşti se structurează
8

o lucrare spirituală, are bună audienţă la public. Este o
cale aceasta: experienţa spirituală. Vreau să vă spun şi
despre grupuri de practică spirituală efectivă. Practica
având ca rezultat îmbunătăţirea atitudinii mentale. Acum
lucrează sistematic câteva sute de oameni, dar aceştia pot
influenţa pozitiv alte cîteva mii. Vorbesc de o psihologie
de învingător în sensul spiritual al cuvântului, nu în sens
marţial. E posibil, există o bază mioritică, o filosofie a
seninătăţii. Asta e important în influenţarea psihologiei
de reuşită, în restrângerea comportamentului de eşec.
E.C.: Să vedem... Să vedem... Dacă România continuă ca
până acum, adică nesigur şi şovăitor, o paşte neantul.
V.A. : Se poate temporiza neantul. Să-l amâni, să-l tot
amâni... Este o soluție medicală. Când nu ai cum să
vindeci o boală, cauți o temporizare, o medicație de
amânare a morții. Cred că românii, la ananghie, n-au
avut altă cale decât tărăgănarea, amânarea întâlnirii cu
neantul. Românii au boicotat nu istoria, ci sfârșitul lumii!
Valahii de pretutindeni (mă refer și la aromâni, nu doar la
români) au boicotat neantul. Iar astăzi... Tocmai de aceea
vorbeam despre experienţa spirituală. Experiența
spirituală, mistica, e amânarea morții. Merită s-o facem.
E.C. : De ce nu! Când ai o idee pentru viitor, mergi
înainte. Cum va fi la urmă, victorie, eşec, nu ştim. Faci o
încercare şi încă o încercare. Urmăriţi ecourile. E important. Ecoul e mai important decât părerea mea. Il faut
foncer avant! Foncer! cum zice francezul.
V.A.: Da. Foncer!
*

E.C. : Unul din defectele poporului român este că se lasă
repede de treabă, renunţă repede.
V.A.: Lipsesc propulsările. Tendința de tânjeală (mai
elegant spus: „setea de repaos”) este generală, este și la
alte nații. Dar trebuie să existe propulsorii, vestitorii. Nu
cred că poporul român renunţă repede, ci eventual
îndrumătorii nu sunt perseverenţi și n-au proiecte. Poporul, masele sunt peste tot la fel: nici diletante, nici
perseverente. Îndrumătorul, liderul dau nota de intensitate, de pozitivitate.
E.C. : Defectele poporului român sunt... importante! [în
sens de majore].
V.A. : Încercăm o reciclare a defectelor.
E.C. : Dacă România nu face un pas mare acum, e
pierdută!
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V.A. : Sau este amânată, mereu amânată. Firește, o nouă
suferinţă...
E.C. : Când am văzut că şefii sunt aceiaşi... Greşeli mari
se fac acolo! Au rămas aceiaşi şefi. Greşeală mare!
Tinerii lipsesc din conducerea ţării!
V.A. : Tinerii sunt fie prea inhibaţi, fie prea intelectuali.
E.C. : Românii au un complex de eşec. O izbucnire din
lăuntrul lor este necesară. Când am văzut că şefii au
rămas aceiaşi... după evenimente... e de neconceput. E
semn de eroare, de eşec. Cei de acolo, din opoziţie, nu
fac nici o impresie. Sunt oameni de treabă, dar în politică asta nu ajunge. Piaţa Universităţii era impresionantă, dar n-a adus nimic. E trist. Din decepţie în decepţie,
ăsta-i procesul. E inexplicabil.
V.A. : Ceva se decide, în umbră.
E.C. : Ce se întâmplă în anii aceştia e capital. Totul
depinde de ce se întâmplă în aceşti doi-trei ani. E
capital.
*
Pe masa scriitorului este o copie xerox a cărţii Le
Crépuscule des Pensées. Discuţia decurge în limba
română, evident. Numai când este de faţă Doamna
Simone, vorbim în franceză. Emil Cioran are părul alb,
ochii vii, iar în obraz culorile vieţii depline.
Vasile Andru: Suntem totuşi noi, românii, o etnie cu
resurse biologice însemnate, dovedite.
Emil Cioran: Da, există resurse biologice... în doi-trei
ani se va vedea ce se alege. Dacă românii ar avea şansa
să aibă oameni politici importanţi... Cum! Nu s-a găsit
în România cineva? Mă aşteptam la o explozie de tineri!
Biologic, există vigoare. E nevoie de dimensiune interioară! Deprimant...
V.A. : Naţiile longevive au fost religioase. Pierderea
religiei la noi a însemnat un fel de sentinţă de condamnare. Oare calea spirituală, bine îndrumată, n-ar putea
recupera această dimensiune?
E.C. : Sunt elemente de previziune. Toţi aşteaptă explozia, şi nu vine. Românii au inteligenţă. Trebuie însă
inteligenţă şi pasiune. Trebuie să se întâmple ceva acolo.
Dacă nu, e neantul!

V.A. : România tot mai capătă un termen de la soartă.
E.C. : Da, e adevărat. Iată o constantă la români: ideea
de soartă. Nu care îi apără, ci îi conduce. Este un fel de
bază. „Eşuez, dar asta-i soarta.“ Eşecul are un sens

pentru că face parte din soartă. E ceva pozitiv în ideea
asta, pasivă în fond. Şi-i o idee reală în România. Nu-i
joc. E ceva profund. Face parte din definiţia românului.
„Nu-i vina mea, e soarta!“... E profund! „Eşecurile sunt
suportabile, în măsura în care nu-s responsabil eu, ci
soarta.“ E singura, marea idee a românilor. Nu-i joc.
Este real. Şi o găseşti şi la oamenii inculţi, şi la cei culţi.
V.A. : Da, la români ideea de soartă este mai adânc
implantată în spirit şi mai extinsă decât ideea de karma
la asiatici.
Îi spun că în luna aprilie a avut loc o sesiune Emil
Cioran, la Mânăstirea Brâncoveanu, la Sâmbăta de Sus;
amfitrionul sesiunii a fost mitropolitul Antonie
Plămădeală. Este şi acesta un semn că nonconformismul religios al lui Cioran este recuperat de religia
oficială. De altfel, aprofundarea filosofică a omului duce
spre baza religioasă a omului.
E.C. : În principiu, sunt contra unor asemenea manifestări. Nu le aprob. A fost îngrozitor?
V.A. : Nu cred. Când e vorba de eseurile dumneavoastră,
până şi academismul devine uman...
E.C. : Sunt contra... Am încercat să trec fără profesiune.
N-am avut sentimentul că am profesie. A scrie?... Nu,
subiectiv, n-am profesie, patrie, nimic. Un mod de
libertate care-mi convine.
V.A. : Totuşi, felul zbuciumat în care vorbiţi despre
români, despre eşecul care-i paşte pe români arată că vă
compuneţi din ţărână română. Lăuntric, aveţi patrie.
Mintea şi nervii dumneavoastră au patrie. Vă interesează obsedant românii.
E.C. : Da, este o idee veche: originalitatea românilor de a
trece din eşec în eşec. Toţi mă-ntreabă: ,,Ce-i cu ţara
asta?“. Toţi sunt frapaţi de eşecul românilor. E un fel de
eşec permanent: este o originalitate totuşi.
V.A. : Iată o adeziune: prin obsesie, prin uimire, prin
revoltă.
E.C. : Da... Faptul că am părăsit ţara este semn de
adeziune negativă la destinul ţării.
V.A. : Părăsirea a fost pricinuită de istorie, de evenimente, de politică; nu a fost justificată filosofic.
E.C. : Mi-am dat seama că trebuie să părăsesc ţara.
Eram prieten cu reprezentantul Franţei în România. El
m-a trimis cu bursă aici. Fireşte, am rămas aici nu din
adeziune negativă; asta a rezultat mai târziu. E complicat. Când am văzut ce se-ntâmplă acolo, am zis: rămân!

ALTER N AN ŢE
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Noica, bunăoară, nu. El a avut aceeaşi bursă. După un
an, Noica părăseşte Parisul, merge la Bucureşti. Şase ani
de închisoare! El avea bursă pentru şase ani, aici... S-a
întors în România şi a fost arestat, condamnat! Noica
voia să aibă influenţă în România. El voia să influenţeze
tineretul. Este temperamentul său. Aspiraţia lui.
V.A. : Ar trebui să reveniţi în România. Sunteţi o
prezenţă, aveţi cititori entuziaşti.
E.C. : Tout est possible dans la vie. Chiar să ai
admiratori! Dar după 53 de ani de absenţă... E prea
mult!
Îi spun că mă aflu în Franţa ca invitat la un stagiu
internaţional Zen, la Gendronnière, lângă Blois. Se
însufleţeşte, spune: „Într-o vreme, eram fascinat de
budhism. Ziceam atunci - sunt vreo 15 ani - că numai
budhismul m-a împiedicat să mă sinucid.”
V.A. : Budismul este un creştinism fără icoane.
E.C. : Care-i situaţia lui Mircea Eliade în România?
V.A. : E în floare. Se publică proza lui, eseurile, a apărut
romanul Noaptea de Sânziene, s-a reeditat Istoria
religiilor.

denumiri.
E.C. : Este un oraş cu un suflu românesc puternic!
Revin la cărţile Domniei sale. Am în mână volumul său
Revelaţiile durerii, apărut recent la editura Dacia. Nu-i
deloc încântat de apariţia acestui volum care adună de-a
valma articole sale din juneţe.
V.A. : Cred că cititorul receptează nu atât negaţia din
cărţile dumneavoastră, cât energia stilului, a sintaxei.
Energia exprimării – asta lucrează în cititor.
E.C. : Stilul e viaţa unui text. De l’intérieur! Viaţa
unei idei este stilul.
S-a făcut seară, îmi iau rămas-bun de la Scriitor şi
de la Doamna Simone. Cobor treptele, sunt pe strada
Odeon. E un septembrie cald.

* (Cotidianul, an I, nr. 117 și 122 din 21 şi 28 octombrie 1991 )

E.C. : Mă bucur. Sunt şi contestări. Eliade contestat... e
inadmisibil. Chiar în America a fost atacat. E o glorie a
lui Eliade, de altfel.
Apoi Emil Cioran îl evocă pe Mircea Vulcănescu:
— Când am aflat ce s-a întâmplat cu Vulcănescu, am
zis: Am rupt cu România! Îi spusesem lui Vulcănescu:
Nu te întoarce în România! El fusese într-o misiune
aici. Toţi îl admirau, era un om cu totul deosebit. O fire
delicată... toţi îl admirau aici. S-a întors şi l-au omorât.
Pe urmă au spus că nu pe el voiau să-l omoare, că s-au
înşelat cu numele. O ruşine. Bătut, schingiuit. Un om
de talia lui! Fratele meu a fost în aceeaşi închisoare cu
el. Mi-a spus cum s-a sfârşit.
V.A. : Şi fratele dumneavoastră Aurel a fost închis!
E.C. : Da, a stat închis 12 ani. Resemnat şi el... Mă doare
ce-a suferit fratele meu, mă simt responsabil de ce-a
suferit. Voia să se călugărească, dar l-am descurajat şi el
a cedat. Apoi politica... Eu i-am distrus viaţa. I-o
îmbunătăţesc întrucâtva la sfârşit. Primește onorariile
pentru cărțile mele publicate în țară. Simt o imensă
plăcere să ştiu că i-o îmbunătăţesc măcar cu ceva, la
sfârşit.
Scriu o dedicaţie pe romanul meu Muntele calvarului proaspăt apărut. Îi spun că acţiunea cărţii
porneşte de la Orăştie. Se însufleţeşte la auzul acestei
10
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Dedicația pe volumul "Revelațiiie durerii"

Victor Frunză s-a născut la 8 iunie 1935, în comuna
Dumitreşti, pe atunci jud. Râmnicu-Sărat. A urmat
facultatea de ziaristică din Bucureşti (1952-1953) şi
facultatea de ziaristică a Universităţii "Lomonosov" din
Moscova (1958). A lucrat ca redactor şi realizator de
emisiuni culturale la Radiodifuziunea Română (19581978), apoi la Televiziunea Română (1968-1971). A fost
profesor de jurnalism audio-vizual la facultatea de
ziaristică în cadrul Academiei "Ştefan Gheorghiu",
Bucureşti. În 1978 publică prin intermediul agenţiei de
ştiri Reuters Paris o scrisoare critică la adresa regimului de
dictatură din R.S.R.. Anchetat şi expulzat din ţară în 1980,
se stabileşte, împreună cu soţia şi fiul său, la Århus,
Danemarca. Înfiinţează editura “Nord”, care din 1989 va
avea denumirea “Editura Victor Frunza - EVF”. Editează
PIRAMIDA LUI MULGĂREANU
revista de studii asupra fenomenului politic românesc :
“Alergătorul de la Marathon”. Publică o seamă de lucrări
( fragment de roman )
politice şi istorice, între care eseurile consacrate
drepturilor şi libertăţilor omului, “Pentru drepturile
omului în România”, Danemarca, 1982, şi ampla lucrare
Piramida lui Mulgăreanu este romanul lui Valentin istorică consacrată comunismului românesc “Istoria
Lustig, apărut în anul 1989 la editura NORD, a P.C.R.”. ( sursă: http://www.victorfrunza.com/)
scriitorului Victor Frunză (1935 - 2007) din Aarhus,
Danemarca.
Romanul este o satiră (politică) la adresa raporturilor și condițiilor sociale ale epocii regimului autocratic al lui Nicolae Ceauşescu și a partidului comunist.
Considerăm că autorul romanului a reușit să redeie
exact, uneori chiar fotografic, aspecte din viața socială a
României în timpul dictaturii marelui semidoct,
romanul devenind odată cu apariția sa, memoria scrisă
a vremurilor în care statutul individului, efectiv nu mai
conta.
Valentin Lustig s-a născut în România, la Cluj, în
1955. A studiat pictura cu Tóth László şi istoria artei cu
Erwin Ditroi.
În 1977 a emigrat în Israel împreună cu familia, unde
şi-a încheiat studiile liceale. Între 1977 şi 1982 a studiat
pictura la Accademia Di Belle Arti din Florenţa cu
Goffredo Trovarelli. În 1983 se stabileşte în Elveţia, la
Zürich.
În numerele viitoare ale revistei vom publica pagini în
facsimil al romanului, apărut, cum spuneam, la editura
regretatului scriitor Victor Frunză. Aducând astfel un
omagiu editorului, dar și redând marelui public o carte
despre care s-a spus și scris prea puțin.

VALENTIN LUSTIG
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Pendula oprită cu generații în urmă
acum merge iar
tic-tac sunetul vechi, inimitabil
măsoară timpul cel adevărat.
Casa poetului
casa lipită de câmp
non-distanță
îmbrățișarea nudă.

IOANA IERONIM
Homeless la New York

Casa poetului
Casa lipită de câmp
casa poetului
respirarea țărânii atinge ferestrele
mireasma pământului proaspăt arat
miresme de mure și soc, de iarbă
cosită până în zori și pulberi stelare
trec de-a valma pervazul.
Cărțile
cu flacăra lor ascunsă
răspândesc lumină.
O palmă deasupra ierbii, la intrare
pe zidul de piatră e însemnat
nivelul mării
marea
nevăzută.
Casa - miezul lucrurilor
ochiul senin al furtunii
clădită cândva pentru alții.

Scenă de gen

Un homeless și cuibul său: ziare vechi
așternute în colț la Felicity Café
straturi-straturi de hârtie veștedă
ca frunzele în pădure
o carcasă oarbă de televizor plină de haine
și el
Stăpânul
fără vârstă, un soț, ai zice, ajuns la nunta de argint
care privește în jur cu ochi încrezători,
cu speranță calmă. Stăpân pe viața lui.
Invincibil.
Pe el Dumnezeu îl iubește. Lumea i se oferă
atot-încăpătoare.
Îngerul străzii îl atinge cu o pală de vânt,
nenumărate bucătării îi încălzesc
pământul sub picioare
chiar și la ceasul cel mai friguros
de puțini știut,
când abia se luminează
ALTER N AN ŢE
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Inelul
Îți place inelul meu! ai exclamat
surâsul tău în penumbră - corabia soarelui
ținând în echilibru deasupra mea
lumi trecute, viitoare.
Lipită de curbura mătăsoasă a fotoliului
din care ne citeai seară de seară
privisem de atâtea ori peste genunchii tăi
cârceii săpați în rubin oval
luciul șoptit al aurului
sub lumina aurie, cum țineai cartea.
Cu bărbia pe genunchiul tău, copil fiind
am întins instinctiv mâna
să ating scrisul miraculos din piatră.
Îți place inelul meu, ai zis atunci demult
și mi l-ai arătat cu amănuntul
stema familiei tale brașovene, inițialele gotice
de prim născut, același nume din tată în fiu
în jur coroana, rădăcinile dedesupt:
rădăcinile noastre, spuneai Coroana și rădăcinile de pe când era odată
ca niciodată.
M-ai vizitat în vis – am vârsta ta de atunci în vis erai aici dar te uitai în altă parte.
Te-am întrebat: mai știi serile când ne citeai
din cărți salvate la război
și eu priveam peste genunchii tăi
cartea în mâna ta pistruiată
inelul moștenit din generații?
Pot să ți-l dau acum – inelul – dacă vrei,
ai răspuns, mereu cu fața întoarsă de la mine
dar numai dacă am inelul tău în schimb.
Mi-am pipăit, la stânga, inelarul
știind că nu voi da în schimb ceea ce port,
inelul vechi al tatălui
inelul nou de la bărbat.
18

Era în zori - și a trebuit să pleci.
Dar mai asteaptă, spun, mai stai puțin
cât sunt și ei copii, aceștia veniți acum din urmă,
copiii copiilor
- eu din aceleași cărți aurite le citesc
(chiar dacă avem cu toții i-phone, tablete, computere)
și ei, peste genunchii mei, încearcă
să-mi tragă inelele din deget.

Pelerinaj la Canterbury
Biserica e mireasă, cum se spune
- mireasă și este
chemarea ei în șoaptă
alcătuirea desăvârșită
porțile sus i se deschid
val înalt după val
ecoul lor tremurat
atinge miezul ființei unde
mintea și trupul
sunt aceeași ardere
aripi de piatră
se avântă de lângă tine, vertical
la subsuoară
fragede noduri, vene
se afundă în tărâm secret
sacrificiul de sânge
departe pe trepte, jos
în penumbra iluminată
unde trupul martirului
căzu
dispărând fără urmă
peste secole adorat
ALTER N AN ŢE

De ce n-aş putea fi
un muritor care nu moare,
o şansă pe care n-o vrea nimeni?

DULCE

OLIMPIU NUŞFELEAN

Pufoasă cu bobul de grîu
făcut pîine
de chiar mîna ta.

NORI ÎN PLASELE VÂNTULUI
Dar dacă n-o să mor
şi doar o să plec, aşa, dintre voi? Ce-o să faceţi?
Desigur, o să-mi vindeţi repede casa.
Cu toate manuscrisele mele
o să ştergeţi obrajii ferestrelor
prin care nu vedeţi nimic
ci doar, indecis, tremurul zărilor.
O să-mi acoperiţi mormîntul nepăsători
cu cîţiva bulgări de pămînt
despre care veţi zice în sinea voastră
că n-o să-i pot cîntări
niciodată.

Tu eşti dulce cum stelele
ce plutesc dimineaţa
în ceaşca de lapte.

Senină, ca privirea
ce ţi-o întorc
cînd îmi zîmbeşti.
Ştiu că sufletul tău
nu se rabdă înghesuit
în colivia cărnii...
Nu vreau mai mult.

Poate o să vă zică unul sau altul
că m-a văzut
umblînd bezmetic pe lîngă păduri
apărat de cîinii imaginaţiei,
că încerc să prind norii
cu plasele vîntului,
să leg de ei mormîntul
şi să-l fac să zboare prin eternitate
mai iute decît pasărea,
mai sus de înţelegerea voastră...

Adrian Grecu - Pasărea

E neapărat nevoie să fiu
asemeni neîncrederii voastre?
ALTER N AN ŢE
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omorându-vă şi născându-vă.

PUTEREA-SLĂBICIUNE

Foto: Alexandru Cutara

SIMONA-GRAZIA DIMA
CAVALERI
Pentru că am tăiat, avizi, frunza
şi am găsit-o goală şi i-am intrat în nervuri,
pentru că-n piatră mâna ne-a fost smulsă de vânt,
pentru că însăşi marea din jur, a fiarelor,
s-a dovedit prea blândă şi tăcând,
de aceea ne-am strâns aici,
la această sferică masă,
între coloane de lemn împărătesc,
unde fruntea luminii, floarea visului,
păsări de duh, alături plutesc.
Este obârşia limbii,
stâlpul de foc ţâşnind din labirint,
aurul cel mai puternic,
scurs de pe lungi, plângătoare pământuri,
îşi află strălucirea aici,
iar inima vântului se poate-ncorda,
în somn deluros deocamdată,
dar lutu-şi înnegreşte carnea,
tot mai adâncă-n copii.
Nu scuturaţi templul acesta, ţineţi-vă departe
de pleoapa lui vicleană de zburătoare
ce-şi pleacă un colţ aburos,
înăuntru sunt trunchiuri ca maelstromuri,
care te sorb în morile de gând.
N-atingeţi o cărămidă căzută măcar –
un mare vânt se va trezi, vă va fulgera
şi-apoi vă va răpi, nu-l zgâlţâiţi,
căci vă va-ngropa în densul vârtej,
20

Cel puternic era adus la judecată.
Plânsul i se-auzea tare.
Avea mutră de iepure, se ştergea
la ochi cu lăbuţe albe, probele
slăbiciunii erau zdrobitoare.
Veşmintele procurorului, ale martorilor, multicolore,
păreau tăiate-n piatră. Era adus dosarul
de asasinat prin putere. Puterea fiind delict,
deci slăbiciune. „Ascundeţi acuzaţia în brânză,
în var sau putregai”, tună judecătorul.
„Atâta slăbiciune-a născut puterea lui,
că s-a pornit cutremurul şi simt miros
de igrasie. Duceţi-l înapoi,
ce v-a apucat să-l scoateţi din vizuină?”
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CARTEA ASCUNSĂ
Toată lumea citeşte cartea ascunsă.
Negustorii-adormiţi pe tejghele,
aurolacii-n delir, academicienii
herghelegii, lucrătorul de la REBU,
cerşetorul cu tainu-n poală, cel ce-ntr-o
gară, pe ploaie, cumpără o carte
de la chioşc. Ei citesc cu toţii cartea ascunsă.
Nu se poate eschiva nimeni de la asta.
N-a chiulit vreodată cineva,
chiar de-a-ncurcat alfabetul.
Ce alandala merg lucrurile, îţi spui.
Râsul iute se preschimbă-n plâns,
negustorii se scutură din somn,
căruciorul cu gunoi se răstoarnă,
aurolacii se bat. Şi vaierele prefăcute
în şuviţe, în şuvoaie. Grădinile-nfocate
strigând după apă. Vezi până
la urmă cum se întâmplă-acestea, firesc şi liber,
foc de artificii pe canale.
Şi toţi păşesc pe vârfuri printre file.

SAUL
Cum de m-ai ales chiar pe mine?
Aveam aripi, dar miroseau a sânge.
Tâmp şi zelos, păzeam hainele ucigaşilor,
nu găsisem altceva mai bun de făcut.
Mă cramponam de idei. Apoi m-a podidit cenuşa –
am înţeles că dintotdeauna ideile
îmi duhneau a trup, ardoarea mea era impură.
Şi totuşi, pe mine m-ai ales, iar nu pe altul.
Ameţesc. E-adevărat, o singură pasiune-aveam,
să fiu de partea cea bună cât mai sus.
Şi, când te-am înţeles, aroma legii se fană,
n-am mai putut scăpa din oraş.
Ceea ce iubisem cândva era acum o temniţă.
Deci porţi închise. A fi la-nălţime-nsemna, iată,
să cobori. Deci fără şovăire mi-am dat drumul
într-un coş. Îmblânzisem fiara albastră
a argumentelor. De ce oare pe mine?
Nu mă puteam mândri decât cu o copilărie
de nelecuit, cu obrajii mei îmbujoraţi,
Ce nu mai puteau fi câştigaţi pentru dogme.
Strigasem strident osanale. Când băteam,
rupeam oase, lipsit de milă pentru imperfecţiuni.
Călcam în picioare greşite-njghebări.
Ce a putut să-ţi placă la mine? Poate căldura
asta pârjol, aveam din belşlug, o dăruiam –
chiar şi în ură. Din alai nu scăpa nimeni
fără să devină-n mâna mea fantasmă.
Curată ura mea, cred. O inconştientă
iubire de tine, o jertfă spre linişte.
Căci nu-mi păstram nimic. Cântam din fluier,
precum ţăranii tolăniţi în fân, fără fasoane.
Îţi înjghebam ode, neştiind ce fac.
Al tău deja. De neînţeles ce ai găsit la mine,
când mai huleam, cu-atâta dăruire, de m-ai făcut Pavel.

EVANTAI
Adună, adună de toate,
pentru mine o faci:
să pot dispărea,

să-mi strâng feţele
de pe toate lucrurile,
regeşte instalat
în vârf de ac,
iar ţie să-ţi rămână
moştenire pelicula
prin care ai văzut.
Lăsând cuibarul gol,
să pleci, cu pelerina
stropită deja de prima
ploaie. În urmă –
casa pustie, geamul
deschis. Atunci abia-ţi
voi fi alături – evantai
(şi lumea toată, în pliseuri)

ACOLO DE UNDE AM PLECAT ÎN ARDERE
Cineva din lume mă va înfia.
Zeiţe necunoscute îmi poartă de grijă-n mulţime.
Ţesuturile mi se vor resorbi
în tromba de flăcări,
când voi isprăvi de iertat, de vorbit,
iar ei de ascultat, de înţeles.
Duşmanul ascuns va face o temenea de fum
arderii mele, va declama în limba mea,
se va vedea că o vorbise-n taină,
de mic copil, că este sumeriana lui.
Şi timpul va fi azi. Trupul meu
va fi verbul, alb şi iertat
pentru câte a dus şi-a deprins.
Cuvinte, care m-aţi aşteptat
în sertare-nmiresmate,
cuvinte cu ochi de păsări,
în ograda spunerii, vă regăsesc
în punctul de unde am plecat în ardere.
Mamă ocultă, câinii tăi de pripas
îmi vor cere lapte. Nimeni acolo
să se minuneze, căci plasma
din jur, ea însăşi, va fi minunare,
iar noi, privitorii, cu toţii în ea.

ALTER N AN ŢE

21

Deasupra noastră
cireșul
uitase de frunze și graiul lor de cuvinte
și gustând din tăcerile noastre,
fără să-și dea seama,
tot visul lui de alb
spre noi l-a-nflorit.

MOARTEA LUI SOCRATE

DUMITRU ICHIM

lui Florin Piersic

A ÎNFLORIT CIREȘUL UITÂND SĂ ÎNFRUNZEASCĂ
Astă toamnă
cireșul ce l-am numit al nostru
și-a scuturat toate cuvintele,
frunză cu frunză, apus cu apus.
Acum,
de după lună,
oile albe cobor prin fluier de stână
să ne bea ecoul din șipotul spus
pe izvor.
Cireșul nostru, ce știe de tace?
Dar și noi tăcem - mână în mână...
Și câte-aș avea ca să-ți spun,
că nu ne-am văzut de un dor!
Un nor
își trage la mal,
printre sălcii, lotca de aur a lunii...
Și apoi
din nou
rămânem tăcerii
atât de singuri fiecărui ecou
din cântec rostit de mână în mână.
Te-am întrebat din ochi:
- Ce-o fi în gândul lui de copac?
Dar tu mi-ai zâmbit
arătându-mi ramurilor greșul:
- Ce-nseamnă să fii îndrăgostit!
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Când l-au adus la judecată,
toți cei din teatru au început să râdă
că Moartea însăși l-a-ntrebat: de ce?
Omul râde de frică, să nu urle,
omul râde de groază, să nu țipe,
omul râde de spaimă și de urât
ca să nu afle că omul e om.
Lăsați-l să râdă, că are ochi,
că s-ar putea cândva ca să vadă.
Lăsați-l să râdă, că are urechi,
până la urechi lăsați-l să râdă,
nu cumva sau cândva să audă.
Lăsați-l să râdă, că are limbă,
că s-ar putea să simtă
disperarea și-apoi să-și urle amarul.
Când râzi, oare poți și cânta?
Feriți-l pe om de cântec și poeți.
Când râzi oare poți săruta?
Feriți-l pe om de iubirea dintâi.
Nici dragoste nu poate să facă râzând.
Feriți-l pe om de înfloritul lunii.
Frumoaso,
gustă-mi nițel din poemul cucutei
și-ncearcă să râzi de ușoara izbândă.
De dragul tău, nu spune nu! ,
vor hăhăi pe burtă cu toții
până-or să moară de râs,
unul după altul, magnifica-ți turmă,
dar cel care va râde până la urmă
nu te uita la mine, acela vei fi tu.
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IOAN-PAVEL AZAP
DIMINEȚI CU MATEI *
I.
Diminețile, la șapte,
E trezit de dulce șoapte
Dintr-un somn de glorie
(Citez din memorie):
„Am găsit în pat
Un copil culcat,
Un copil frumos,
Tare somnoros,
Care-acum se scoală
Să meargă la școală…”.
Matei se trezește,
Mamei îi zâmbește,
Se-ntinde cu foc…
Și-adoarme la loc!
Mama iar îi spune,
Tot cu vorbe bune,
Că lui i-a gătit,
Și i-a pregătit,
Pentru dejunat
(Însă nu în pat!):

Cu pâine de grâu
Și lapte din biu,
Patru mere crețe
Cu mai multe fețe,
Cu coaja în pantă –
O banană boantă
(Ca un bumerang
De întâiul rang),
Și o ciocolată
– Nici lungă, nici lată –,
Iar ca supliment,
Gustos și decent,
Un iaurt cu fructe,
Ca să se înfrupte…
Matei chicotește,
Fericit visează
Cum se ospătează,
Apoi se trezește.
Încet, delicat,
Se dă jos din pat,
Se freacă la ochi
– Scape de deochi! –,
Se-ntinde alene
(S-ar întoarce-n perne),
Cască îndelung,
Râde ca un prunc,
Galeș se răsfață,
În papuci se-ncalță
Și pornește-agale,
Încă-n pijamale,
Fără nicio grabă,
Parcă fără treabă,
Să se spele-oleacă
Pe la ochișori
Și pe dințișori,
Apoi se așază
La masa din zori
Și se ospătează…

*(Din volumul în lucru: ”Carte cu Matei”)

Un ou fiert… pătrat,
La coajă crăpat,
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literare, raporturile dintre artele plastice şi literatură,
meditaţia asupra condiţiei literaturii şi a criticii literare
etc. Din această perspectivă, cărţile sale ( Orientări

critice, Literatura română şi spiritul sud-est european, La
marginea geometriei, Permanenţe literare româneşti din
perspectivă comparată, Alchimia mileniului, Liviu
Rebreanu sau paradoxul organicului, Cântecul lui
Leonardo, Călcâiul lui Delacroix, Balcanismul literar
românesc etc.) au izbutit să dea contur unui profil critic

IULIAN BOLDEA
Convergenţe teoretice şi comunicare interculturală

Mircea Muthu este, în ciuda constantelor sale
preocupări de teorie literară şi de estetică, un aplicat, în
măsura în care contactul nemijlocit, permanent, cu
textul posedă neîndoielnice virtuţi anteice. Criticul
resimte, astfel, cu o oarecare nostalgie secretă sau cu
nedisimulată fervoare, nevoia de a-şi asuma opera
literară în straturile sale cele mai subtile, mai greu de
sesizat, pentru că, în fond opera e cea care verifică şi
justifică intuiţia exegetului, recursul la concretitudinea
textului fiind presupus ca o necesitate permanentă. De
aceea, pentru Mircea Muthu conceptul de “balcanism
literar” nu îşi consumă dinamismul semantic în pură
generalitate, ci se găseşte încorporat în opere, în
structura intimă a unui anumit fenomen literar, în teme
şi motive recurente, cu analogii şi deschideri fecunde.
Balcanismul românesc e înţeles ca un concept-cheie,
capabil să absoarbă în articulaţiile sale teoretice
specificul culturii şi literaturii noastre. De asemenea,
cercetătorul a observat şi comentat, nu de puţine ori,
multiplele conexiuni, relaţii şi apropieri între Orient şi
Occident care s-au manifestat în cultura noastră. În
legătură cu personalitatea lui Nicolae Iorga, de pildă,
Mircea Muthu remarcă “înclinarea firească a spiritului
nostru spre luminile Occidentului, fără să nege însă rolul
Orientului”.
Preocupările de critică şi de istorie literară ale lui
Mircea Muthu s-au cristalizat în jurul câtorva teme
fundamentale: spiritul sud-est european şi reflexele sale
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cu trăsături inconfundabile, de incontestabilă originalitate şi distincţie, marcat de austeritate a ipotezelor şi de
elevaţie a frazării. Mircea Muthu şi-a orientat eforturile
spre câteva probleme esenţiale, pe care le-a asumat cu
obstinaţie şi rigoare, identificând cu subtilitate semnificaţiile şi implicaţiile cele mai insesizabile ale creaţiilor
literare ori ale unor fenomene artistice. Impunând în
cercetarea critică de la noi termenul de “balcanism
literar”, Mircea Muthu l-a privit din perspectivă comparată, chiar dacă demersul său nu s-a rezumat deloc la
delimitarea unor noţiuni de ordin general, la identificarea unor analogii şi corespondenţe între fenomene sau
opere literare, ci s-a aplicat şi asupra concretului, criticul
recurgând la analiză ca la un corolar necesar al privirii
sintetice, al generalizării.
Apetenţa lui Mircea Muthu pentru analiza eficientă (dar
deloc suficientă, adică închisă în tipare prestabilite),
pentru studiul aplicat, pasiunea sa pentru concretul
operei literare se regăsesc şi în Liviu Rebreanu sau paradoxul organicului. În Preambul, Mircea Muthu simte
nevoia să-şi justifice efortul, mai ales prin puţinătatea
exegezelor rebreniene cu adevărat reprezentative.
Paginile lui M. nu au doar ambiţia de a-l privi pe
Rebreanu dintr-un unghi inedit, altfel, ele îşi propun şi
să verifice, în perimetrul unei opere clasicizate, supusă
tuturor poncifelor receptării, măsura în care Rebreanu e
un autor modern, un scriitor a cărui creaţie conţine
indici fermi de actualitate, în condiţiile în care
justificarea perenităţii operei presupune “depăşirea
stadiului cu precădere elogiativ în actul de a celebra un
mare scriitor”. Cartea lui Mircea Muthu îşi are punctul
de plecare în ideea conform căreia “afirmarea sinelui
(…) traduce, la modul întrucâtva compensatoriu,
aceeaşi năzuinţă de a edifica rotund într-un univers
supus fragmentării”. Or, această “afirmare a sinelui” îşi
află concretizarea în mărturisirile lui Rebreanu, ce
alcătuiesc “punctul de convergenţă" dintre teoreticianul
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sui-generis, scriitorul, animatorul cultural şi omul
Rebreanu”. De altfel, receptarea critică comună a
încetăţenit, într-un anume sens, imaginea unui
Rebreanu scriitor de o mare forţă narativă, adevărată
natură epică, şi în mai mică măsură reflexiv. Mircea
Muthu recuperează opera lui Rebreanu într-o ipostază
duală: aceea ficţională şi cea reflexivă şi confesivă –
ipostaze aflate într-o certă relaţie de complementaritate. Postura de teoretician a scriitorului nu poate fi,
desigur, neglijată, pentru că opera propriu-zis de
ficţiune e dublată, însoţită mereu de mărturia
explicativă, de documentul teoretic complementar.
Mircea Muthu subliniază, de altfel, cu îndreptăţire, că
mărturisirea însăşi conţine, diseminate în structurile ei,
confesiunea propriu-zisă, elementul de poietică şi
noţiunea de teorie literară. Criticul subsumează opera

lui Liviu Rebreanu unei categorii estetice fundamentale:
aceea a organicului, element către care converg, cu
semnificativă recurenţă, liniile de forţă semantică ale
mai tuturor creaţiilor sale. “Categorie suverană”, cum
observă criticul, organicul nu e identificat doar la un
palier al operei lui Rebreanu, spre exemplu la nivelul
creaţiilor de ficţiune; dimpotrivă, “ca şi concept însă
organicul este multiplu etajat, el are statut de imanenţă
atât în epica exemplară traversată de suflu epopeic,
precum şi în concepţia despre artă a scriitorului ce
conturează clasica, balzaciana imagine a creatorului
demiurg”. Conceptul organicului este, apoi, urmărit,
într-o demonstraţie riguroasă, în celelalte capitole ale
lucrării lui Mircea Muthu, ce se ocupă de Jurnalul şi de

poietica creaţiei, “Centrul” şi “corpul sferoid”, de Incipitul
şi mutaţiile prozei: epopeic/ romanul realist/ proza
modernă sau de Feţele tragicului (eu istoric/ eu mitic)

etc. Pământul este, cu totul îndreptăţit, considerat
“expresie ontologică a organicului”, un centru
pulsatoriu care determină în chip hotărât atât
naraţiunea, cât şi destinele personajelor. Foarte
seducătoare, deşi oarecum discutabilă, se vădeşte
aserţiunea lui Mircea Muthu conform căreia opera lui
Liviu Rebreanu e o expresie abreviată a înseşi evoluţiei
realismului critic, după cum ruptura dintre perioada de
creaţie finalizată cu Răscoala (1932) şi faza ce
gravitează în jurul Gorilei (1938) semnifică mai puţin
istovirea capacităţii creatoare a scriitorului, cât “starea
de criză intrinsecă romanului de factură realistă din
primele decenii ale veacului XX”. În această conjunctură

de criză, într-o epocă dominată de un impuls
centrifugal şi entropic, guvernată de principiul
omniprezent al fragmentarului, Rebreanu caută să
menţină o anume coeziune a elementelor, să confere o
garanţie (ce seamănă foarte mult însă cu o iluzie) de
stabilitate efemerului şi destrămării – embleme ale
acelor decenii. Organicul se transformă astfel “din
axiomă în deziderat”. Relaţia dintre om şi pământ
(“contracarată progresiv de nebuloasa şi dinamica
«lume de mâine», cu ilustrarea sa în Gorila”), translaţia
de la afirmarea cu obstinaţie a unităţii lumii la hybrisul
social şi individual mărturisesc această stare de criză la
care scriitorul e martor şi participant, această trecere
“de la monolitic spre fragmentar” pe care o sesizează,
cu perfect aplomb, Mircea Muthu în evoluţia operei
rebreniene. Studiul “tipologic” al lui Mircea Muthu e
unul substanţial. Demonstraţia se sprijină mereu pe o
solidă argumentare iar conceptele sunt delimitate şi
definite cu rigoare analitică şi aplicaţie interpretativă.
În ciuda caracterului său structurant oarecum eterogen,
Balcanologie II (2004), e o carte ce se detaşează prin
prezenţa unui set de obsesii, extrem de relevante pentru
preocupările autorului ei. Ideea coagulantă a cărţii, este,
aşa cum o arată şi titlul, balcanitatea, cu diversele sale
faţete şi manifestări, în istorie, literatură, artă, cu
concretizările sale multiple, în opere literare
reprezentative, dar şi în mentalităţi ori în modelele
arhetipale ale abisalului colectiv. Prima parte a cărţii,
Inserţii, are un caracter preponderent analitic, autorul
aşezând în cumpănă deopotrivă vocaţia sa pentru
circumscrierea atentă a unor concepte definitorii
pentru balcanologie, şi interesul constant pentru
concretitudinea textului literar. Referindu-se la
mentalitatea balcanică, Mircea Muthu surprinde, ca o
constantă esenţială a sa, identitatea multiplă, concept de
o reală disponibilitate metodologică, prin care se
mediază în chip benefic raportul dintre identitate şi
alteritate. În acelaşi timp, autorul prezintă trei module
interogative ce concretizează această teză a mentalităţii
balcanice: existenţa unui „homo balcanicus”, efectele
modernităţii asupra identităţilor balcanice şi condiţiile
în care identităţile balcanice pot deveni pacifice.
Mircea Muthu constată că cele trei module, dar şi
altele, structurează o problematică fundamentală a
balcanităţii.De un interes indiscutabil sunt şi aserţiunile
privitoare la bizantinologie, provocate de lectura –
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creatoare – a cărţii Ideologia politică a Imperiului
Bizantin, de Helene Ahrweiler, aserţiuni prin care
Mircea Muthu realizează o relaţie subtilă, foarte
eficientă din unghi epistemologic, între bizantinologie
şi balcanologie, două perspective îndreptăţite a arunca
o dreaptă lumină şi asupra Imperiului bizantin, dar şi
asupra spaţiului balcanic, în măsura în care filiaţiile,
apropierile, congruenţele între cele două entităţi sunt
cât se poate de evidente. Comparatismul în trei ipostaze
e o succintă, dar densă prezentare a achiziţiilor
metodologice de dată recentă în domeniul literaturii
comparate, cu evocarea numelor şi a contribuţiilor
unor comparatişti cu un aport decisiv la evoluţia
disciplinei (George Steiner. E.R. Curtius, Raymond
Trousson, Hugo Dyserink şi, la noi, Alexandru Duţu).
Sunt decelate aici trei mari dimensiuni ale
comparatismului: tipologică, tematologică şi
imagologică. Dacă tipologia comparată distribuie
accentul asupra unei anumite „geografii umane” ce se
regăseşte într-un anumit grup de literaturi, folosind în
special instrumente metodologice ale sociologiei
literaturii, tematologia „înlesneşte valorificarea în cheie
culturologică mai mult decât în aceea propriu-zis
literară”. În sfârşit, grila imagologică de studiu a
literaturilor îşi are temeiul gnoseologic şi epistemologic
în relevarea a două constante esenţiale: imaginea
celuilalt şi imaginea propriului sine.
În comentariile despre două memoriale de călătorie
prin spaţiul sud-estului Europei (grupate sub titlul
Periple balcanice), Mircea Muthu subliniază atitudinile
şi reflexele culturale ale lui Dimitrie Ralet, expunând o
sumă de „referinţe psihologice” ale memorialistuluipersonaj, dar şi modul în care este „prezentificată”
concreteţea peisajului uman şi geografic, în conjuncţie
cu excursurile istorice sau recursul la „memoria
culturală”. În memorialul de călătorie al lui Dimitrie
Bolintineanu se pune accentul pe individualizarea
stilistică a textului, cu prezentarea unor dominante
expresive ale naraţiunii autobiografice. Un studiu aflat
la interferenţa literaturii comparate cu estetica e O
componentă a tipului tragic, în care cercetătorul
studiază câteva reflexe literare fundamentale ale femeiipeşte, mit semiantropomorf ce ilustrează congruenţa
elementului feminin cu dimensiunea acvaticului. Nu
putem trece peste comentariile pe care Mircea Muthu le
consacră (în Prelungiri tipologice în proza românească)
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unor romane în care resorturile naraţiunii realiste sunt
relativizate prin reverberaţii ale alegoricului şi
simbolicului cu intarsii ale lirismului (despre Iarna
Fimbul de Alice Botez), în care e prezent un timbru
tragic ce modulează existenţe şi destine umane, într-o
reprezentare în care „detaşarea alternează cu implicarea
sentimentală, crucificarea lumii crepusculare cu
revanşa scrisului frumos” (despre Lunatecii, de Ion
Vinea), sau, în fine, în care se regăsesc „tonul
vituperant şi candoarea mimată, portretele trase în
cărbune şi tristeţea clamată într-o retorică specifică”
(despre Adio, Europa! De I. D. Sârbu). În mod parcă
surprinzător, în a doua parte a cărţii, Documente, ni se
relevă alte disponibilităţi ale cercetătorului literar,
acribia filologului, ştiinţa de a descoperi filiaţii între
texte, arta de a pune în valoare manuscrise mai puţin
cunoscute, cu descrieri minuţioase şi documentate.
Carte în care preocupările de literatură comparată, de
estetică şi de exegeză propriu-zisă stau în armonie,
Balcanologie II întregeşte în chip benefic interesul
constant şi fructuos ale lui Mircea Muthu în acest
domeniu, după remarcabilele sinteze consacrate sudestului european (Literatura română si spiritul sud-est
european, Balcanismul literar românesc, Dinspre SudEst, Balcanologie I).

În ansamblul creaţiei lui Mircea Muthu, efortul sintetic,
implicat în preocupările sale de estetică şi literatură
comparată se îmbină cu exerciţiul analitic, opera sa
critică asumându-şi astfel o conformaţie unitară în
ciuda diversităţii ei. Studiile lui Mircea Muthu despre
raporturile de interferenţă dintre plastică şi literatură se
deschid, la rândul lor, unor ipoteze şi soluţii
metodologice de certă noutate şi viabilitate, într-un
limbaj adecvat şi suplu, mărturie a unui amestec de
reflexivitate şi voluptate imagistică. Critic şi teoretician
literar riguros, sobru în expresie şi măsurat în aprecieri,
Mircea Muthu poate fi cu greu surprins în afirmaţii
hazardate, care să nu aibă girul de necontestat al
textului, ori acoperire în concretitudinea operei. O serie
întreagă de studii şi eseuri impun o privire atentă a
raporturilor şi convergenţelor multiple dintre plastică şi
literatură, autorul urmărind momentele de interferenţă,
de intersecţie ale acestor moduri de comunicare
artistică într-un fel consubstanţiale întrucât “arta
literară şi cea plastică s-au născut din trunchiul comun
al creativităţii umane”.
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citim despre întorsătura cuvîntului

GHEORGHE SIMON
SPLENDOAREA NIMICULUI
1. Splendoarea nimicului multiplicat
în pliuri învechite
de o prea multă şi agresivă aşteptare
în faldurile măreţiei promise
pe colinele somnului
unde iarba e grasă
şi fără de gust
în gura mieilor vestitori de moarte.
Nu moartea e pricină de întristare
nici frica de sfîrşit
ce e de îndurat
în durere mută se petrece
şi nu semne profetice
aşteptăm să se împlinească
şi nici voci străine
să ne amăgească auzul
nici schituri exilate
în văzduhuri ermetice
unde se aciuiază simoniace fecioare
în văduvire de mire.
2. Ele sunt păcatul în stare pură
precum gîndul nerostit al ispitirii
mai aprigă decît orice plăsmuire
zămislirea fiindu-ne nouă
har de întemeiere
la fruntariile unde se înfruntă nevăzutele
precum în mica biblie
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mai aspra înţelegere a ceea ce scapă
spiritelor prea înflăcărate
şi atît de şubrede cînd e să dea seamă
de vicleniile prin care răzbate
pînă la inima copilului
speriat pînă şi de atît de clara
şi înşelătoarea umbră a omului
rătăcitor pe pămîntul matern
unde au loc incendii şi incest
depotrivă stihii ale celui mai puternic
între cei amăgiţi cu puternicie de o zi
cei care l-au proclamat rege
al unei mulţimi în risipire
şi nu împărat fără împărăţie
precum părinte nu poţi fi
decît prin sacrificare de sine
fără de zămislire
în sînul virgin al fecioarei
precum nu-i decît sămînţă stearpă
clipa de faţă
clipa crucificată
în nisiparniţe uitate
cu veşnicia lor restaurată
în vreun colţ de tablou
din muzee imaculate
ale memoriei cernită de-ntinare
în vîltoarea închinătorilor la idoli.
3. Şi tot ce e plăsmuire
se spune că e vînare de vînt
şi tot ceea ce se vede
ne şi orbeşte
doar ceea ce nu se vede
poate să facă
să se înfiripe raza reper
din haosul risipirii luminii
şi al pribegiei.
Şi tot ce ne e dat să auzim
sunt cuvinte sterpe
în alergare spre ficţiuni înviforate
auz strîmtorat de prea multe consoane
cînd nici o vocală
nu-şi mai îngăduie fecioria
în ecoul asurzitor de moarte
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precum în dangătul de clopot muşatin
al prea Moldovei moldovenind prin moaşte
în preajma Rugului Aprins de la Antim.
4. De la Amin ni se trag toate vieţile înscrise
cu numele stîngace, primare şi stîlcite
de la abecedar pînă la cimitir
sosim vraişte roind în asfinţit
de la literă la zumzet de sunet
de la rostire la vuire
de la măreţie la nevolnicie
de la o clipă de neatenţie la detenţie
şi zidul în loc să ne apere
face să ne privim din afară
şi să ne privăm de acel întîia oară
unde credeam că e liber captivul
precum e libertatea după gratii
şi în fotografii negativul
şi nu e scăpare şi nici îndurare
mulţimea vidă mulţimea oarbă
în zadar se roagă
în timp ce nimerim
în loc de altar o tarabă.
5. Şi oricît aur ar străluci
în văzduh de înălţare
toaca din cer e tot mai asurzitoare
şi-n loc să auzim
auzitori de veste bună
conspirativi mînuitori de secrete
ne şoptim la ureche
doar sunete care nu fac
decît să se-mpreune solemn
oarba pereche.
Şi iarăşi suspin în aşternut de mîhnire
cînd spunem iubire se usucă de îndată
şi firul de iarbă subţire
e prea aproape clipa de-asuprire
şi tot ce-i al meu
nu-i decît nimic pierdut de-navuţire
şi cum să mai fie iubire
cînd e doar ferecare în sine
nici un semn în privire
ca să mai putem citi
ceea ce încă nu-i scris

decît în suflet.
6. Şi unde-i sufletul
decît în exil şi-n migrare
şi ceea ce ni se părea a fi
e doar efeminarea verbului în desfătare
şi triumful femeii căzută-n visare.
Păcatul cel de moarte
e asuprirea Duhului
în loc de petrecere-n tihnă
cu sinea pierdută
mai bine ne stă
în uniformă sau pe podium
privind pe la spate
corpuri delicte de intimitate
de parcă se îndreaptă spre moarte
nici zîmbet nici surîs
ci doar crispare mimetică
a feţelor fără-nfăţişare
şi-n loc de chip închipuire.
7. Anonimi rîvnim să pecetluim
nimicul să-l întipărim
pe aripi planetare
şi-n arii curriculare
din prefix în prefix
conţinuturi goale
fac să se-nteţească înfometarea
nesăţioşi precum e marea
mîntuindu-ne doar singuri
cum valuri împăturesc nimicul clipei
precum am face să zidim nisipul
aşa cum ne vedem pierduţi
oglindindu-ne amăgitor doar chipul
şi pierdut e chipul mîngîierii
precum şi trupul întrupării
şi transparent e doar ce se vede
precum nimicul de dincolo se întrevede
năpădindu-ne prin ispitire
şi nici o scăpare de ieşire din sine
de frica zilei de mîine
de frica duşmăniei care ne întreţine
de parcă am fi prea ştiutori de bine
făcători doar de perfecţiune
şi aceasta nu-i, oameni buni, ficţiune!
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Grâul; altele fac trimitere la binecunoscutele episoade
biblice: Doi peşti şi cinci pâini, Leproşii, Joia mare,
Înfricoşata judecată, Oaia rătăcită.
În pofida faptului că volumul este puţin cunoscut,
Marian Popa, în Istoria literaturii române de azi pe
mâine, îi acordă un scurt comentariu. Criticul observă
faptul că scriitorul a utilizat în cadrul volumului, rând
pe rând, „confesiunea, rugăciunea, epistemiologia şi
didacticul predicii,” 2 realizând cu multă virtuozitate
artistică un veritabil colaj.
Într-un mare număr de poeme „domină problematica antropozofică.” 3 Iată, spre exemplu, un fragment
din poemul Omul: „Ce este oare Omul? ... Omul-

CAMELIA SURUIANU
Alexandru Mironescu poet al sacrului
Publicarea Poemelor filocalice, în anul 1999, a
relevat o nouă latură a intelectualului Alexandru
Mironescu, descoperită cu stupoare de „familia sa
spirituală”, după cum își numea apropiații, și ne referim
cu precădere la membrii Asociaţiei culturale Rugul
Aprins. Bartolomeu Valeriu Anania, prefaţând volumul,
menţionează faptul că: „Nu am ştiut şi nu am bănuit
niciodată că Alexandru Mironescu scria şi poezii. Numi amintesc să fi auzit aşa ceva de la un Vasile
Voiculescu sau Daniil Sandu Tudor. Nici André Scrima
– care oricum îi era foarte apropiat – nu pomeneşte
nicăieri despre un Mironescu poet. Se pare că aceasta
era o taină a lui, pe care, probabil, nu i-o cunoşteau
decât intimii casnici.” 1
O mare parte din Poemele filocalice sunt scrise după
ieşirea sa din închisoare, fiind datate între 8 iulie 1965 şi
22 octombrie 1972. Sub cele mai multe texte găsim
consemnată ziua în care le-a compus, sfinţii zilei
respective şi, uneori, locul unde au fost scrise. Toate
poemele sunt însoţite de către un moto, care de cele mai
multe ori este un verset biblic sau un fragment dintr-o
cântare religioasă. Poemele au forma unor rugăciuni
sau pilde. De obicei au ca titlu un simbol religios,
precum: Crinul, Serafimul, Muntele, Boul, Vinul,
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Dumnezeu, Dumnezeu şi omul, androgin în flăcări,
nemistuită taină. (...) Dar e o zi ascultă, Duminică se
cheamă, / Când omul de oriunde ar veni / Stă în picioare
drept, cu faţa drept la soare / Şi nu e Sfinxul mut,
încremenit în piatră, / Ros de nisipuri, de vremuri
înnegrit. / O, nu e Sfinxul mort de veacuri, / E simbol viu
întraripat, în inimi şi în gânduri ... / E mult mai mare
decât tot ce e sub stele, / Şi chiar deasupra lor, deasupra ...
/ E OMUL / Tu eşti, omule, dumnezeule creat!” 4

Poezia nu poate fi înţeleasă în afara trăirii religioase
autentice, a energiei care trasează liniile de forţă ale
materialului liric. Evlavia scriitorului merge până întracolo încât transfigurează întru totul spaţiul uman.
Bobul de grâu, firul de iarbă, piatra cea mai umilă sunt
scoase din anonimatul banalului şi investite cu funcţia
unor semne prin care se manifestă energia divină.
Multe din aceste texte sunt poetizări pline de graţie ale
unor procese vegetale, descrise filigranat, cu ajutor
detaliilor. Peste toate pluteşte privirea unui extatic care
vede lucrurile în esenţa lor şi percepe, încă de pe
pământ, frumuseţile inefabile ale raiului. De exemplu,
în poezia Arca lui Noe, privind într-o biserică vitraliile
cu imagini din viaţa unor sfinte, scriitorul simte cum
întreaga sa fiinţă este transpusă în extaz: „O pace

avântată, o adiere blândă / Resimt în inima-mi în
sărbătoare, / Când cu grumazul sufletului plecat /
Contemplu o... cu măsura, alta decât a omului legat, /
Ferecat în lanţul de păcate şi minciună.” 5

Arca lui Noe, în tradiţia bizantină, reprezintă planul de
construcţie al unei biserici. În interiorul ei, de-a lungul
timpului, credincioşii au găsit pacea şi liniştea
sufletească: „În Arca a lui Noe, binecuvântată, pururi, /
Mereu şi iarăşi aflu netulburata pace, / Înalta pace-n dar
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primită, în neschimbate semne şi cântări / Este aceeaşi
neîntreruptă sărbătoare, / Firul de mătase cu boabe de
metanii, / Rugăciuni a douăzeci de veacuri înşiraţi, /
Călugări, preoţi şi mireni ai evlaviei fără de ornic, /

Feciorii care-au stat acasă, binecuvântând.”6
De câte ori intră într-o biserică, Alexandru Mironescu
se simte asemenea fiului risipitor care, în urma irosirii
averii, cu multă smerenie, se întoarce la casa
părintească. Cu toate că revenirea nu este una
definitivă, harul Duhului Sfânt are puterea de a-i
preschimba într-o oarecare măsură inima: „Iar cu

puteri împrospătate în inimă şi la nălţimea frumuseţii /
Mă-ntorc din nou în zarva fără noimă, prealumească, /
În cercurile în spirală ale amăgitorului infern. / Dar nu
mai stau ca altădată nesimţitor, învârtoşat.../ În inimă şi
prin obraji s-a strecurat al dragostei fior.”7

Contemplarea așezământului dumnezeiesc facilitează
transmutarea spaţiului ceresc în inima sa, care în urma
consubstanţialităţii devine locaş de închinăciune: „Prin

vis, purtat aievea-n mine în strălucitoare nedesluşită
bucurie, / Văd stâlpii cei săpaţi în marea frumuseţe
negrăită, / Cu daltă făcătoare de minuni nenumărate, /
Fecioarele acelea ce nu le pot uita nicicum, / Cempodobesc, slăvite şi neprihănite, lebăda lui Noe, / În
vârful de catarg fiind Pantocratorul şi Crucea!” 8

Poezia Serafimul seamănă cu o parabolă christică pe
tema mântuirii. Scârbit de vederea unei copile
cerşetoare plină cu bube, un credincios o ia în grija sa.
Dar, în scurt timp un glas misterios îi porunceşte să o
ducă înapoi. Poemul se încheie cu o surpriză. Copila
era, de fapt, un serafim trimis de Domnul spre i-a pune
la încercare dragostea faţă de aproapele său: „Lumina în
lumină ca o deplină bucurie / Copila, cerşetoarea,
serafimul cu aripa ascunsă, / Serafimul cu mii de ochi în
roată, / Movila de pe covorul de şiraz, nu mai era în
turnul casei! / Suava porumbiţă zburase în văzduhul de
argint…” 9

Ultimul vers nuanţează o trimitere directă la viziunea
regelui David, care înainte de a porni la război, peste
munţii Vasanului, văzu o porumbiţă de argint, semn
divin al câştigării bătăliei. Imaginea este relevantă
pentru nuanţarea victoriei spirituale din partea
credinciosului care, în cel din urmă ceas, reuşeşte să-şi
depăşească dezgustul faţă de copila cerşetoare,
împlinind prin gestul său recuperator porunca hristică.
Osana este mărturisirea inefabilului trăit în reveriile

sacre, imposibil de redat în cuvintele acestei lumi: „Sunt

gingăşii ce nu se pot grăi, / În firea lor, tăcute şi acoperite,
/ Vorbirea le împuţinează şi le stânjeneşte… / Am fost
zburat în bolţile înalte, / În cerul inefabil dinăuntru. / O
mare de safir de la picioarele Neprihănitei, / Cu luceferii
lucind pe umeri şi pe frunte! / Vibra văzduhul de harpe şi
de alăute minunate, / Răsunau în fluiere de orgă
veşnicele liturghii… / Cu genele–ncărcate de ale lacrimilor
stele, / Cu respiraţia tăiată, palpitantă, alterată, /
Inundată de simţiri nemăsurate şi firave, laolaltă, /
Cutremurată fiinţa mea vibra cu buza de cristal, / Pahar
înfiorat sub arcuşul minunat şi inspirat, / Imperiul
limitrofal trăirilor supreme!”10

Ca şi în alte versuri în care găsim descrisă starea de
extaz, percepţia lumii este una muzicală, „Văd lumea o
arhitectură de orgi şi de octave muzicale.” 11 Prin urmare,
sunetul armonios poate să pună în ordine spaţiul
uman, „ce pe nesimţite cade.” Această ipoteză pare să
aibă o rezonanţă biblică. Oamenii de ştiinţă au ajuns la
concluzia că în urmă cu peste 6.000 de ani, dacă luăm
în calcul Geneza Vechiului Testament, Domnul
Dumnezeu a dat formă materiei prin vibraţia produsă
de Cuvântul Său. De altfel, în urma experimentelor
ştiinţifice s-a demonstrat că sunetul, prin energia pe
care o propagă, dă diferite forme materiei. De exemplu,
dacă punem un pahar cu apă într-o cameră în care
ascultăm muzică religioasă sau simfonică și apoi
înghețăm apa vom observa la microscop formarea unor
imagini deosebit de armonioase în interiorul cristalelor.
Dacă realizăm același experiment, dar în cameră
ascultăm muzică rock, vom observa că moleculele apei
înghețate nu vor mai forma o imagine ordonată, ci una
haotică. Prin urmare, Alexandru Mironescu caută să ne
atragă atenția asupra importanței deosebite pe care o
are viața umană trăită însă ordonat.
Sufletul răpit în extaz percepe lumea ca pe o simfonie
de sunete şi forme: „E lumea întreagă o însufleţită

galaxie, / Scăldată-n bucuria misterioasă a euharistiilor
din slavă! / Ascultaţi o prieteni, clipa, trâmbiţe şi glasuri
în ecouri, / Străine şi neprihănite armonii încărcate de
putere, / Spirale, broderii, interferente: Osana! Osana!
Osana!”12

Vom încheia scurtul nostru demers analitic asupra
liricii unui extatic cu poemul Floarea de foc, metaforă
simbol cu vădite conotaţii mistice, semn sub care a stat
destinul său. Textul este o trimitere directă la centrul
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mistic al omului – inima, cămara lăuntrică în care stă
ascuns Duhul lui Dumnezeu. În descrierea acestui
spaţiu sacru, scriitorul foloseşte imagini pline de
strălucire şi dinamism: „E o inimă de carne, dar şi o

inimă-n adieri, / Uşa urdinişului cu nimb şi aur, / Aici
albina lucrătoare cu aripi învoalte / Aieriseşte cu zefirul
cămara de zăpadă însorită! // E locul unde zboară
serafimii, mirându-se cu ochi nenumăraţi, / E sfânta
sfintelor din templul nostru viu...”13

Fără această alchimie sacră petrecută în cămara de taină
a inimii, înariparea în văzduhul extazului nu este
posibiă: „Când mintea e tocită, iar inima uscată, /
Zadarnică-i cântarea şi buza ce se mişcă... (...) / Să se
aprindă jarul, focul, / Să se înflăcăreze iarăş floarea, să
ardă vâlvătaie!”14

Putem considera poemul Floarea de foc, prin relaţia
dintre rugător şi rugăciune, ca fiind unul dintre cele
mai reuşite texte ale sale. Metafora, intenţionat utilizată,
ne duce cu gândul la rugăciunea neîncetată, „rugul
aprins”, după care tânjeşte „inima – sa - de carne”.
Dacă la Vasile Voiculescu poezia sa, cu precădere cea
scrisă în ultima parte a vieţii, evocă unirea în cămara de
taină a inimii cu harul Duhului Sfânt, la Alexandru
Mironescu acest lucru nu se produce. El este în
continuare un actant, în sensul de novice, cu toate că
atinge uneori cu mintea desăvârşirea.
Ţinând cont că este singurul său volum poetic, deci nu
posedă un îndelung exerciţiu liric, apreciem izbânzile
estetice, chiar dacă acestea nu sunt în număr foarte
mare. Privind în ansamblu, credem că Alexandru
Mironescu a căutat să ridice Poemele filocalice la
valoarea unor rugăciuni, în detrimentul mizei estetice.
______________________________

1. Alexandru Mironescu, Poeme Filocalice, Cuvânt înainte
de Bartolomeu Valeriu Anania, Editura Episcopiei Sloboziei
şi Călăraşilor, 1999, p. 5.
2. Marian Popa, Alexandru Mironescu: eu am simţit în
carne că aura există, în Istoria literaturii române de azi pe
mâine, volumul I, 23 august 1944-22 decembrie 1989,
Editura Semne, Bucureşti, 2009, p. 1042.
3. Idem.,
4. Alexandru Mironescu, Poeme Filocalice, ed. cit., p. 33.
5. Ibidem.,p. 68.; 6. Ibidem.,p. 69.; 7. Idem., ; 8. Idem.,
9. Ibidem.,p. 78. ; 10. Ibidem.,p. 111.; 11. Idem.,; 12. Idem.,
13. Ibidem.,p. 80. ; 14. Idem.,
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VALERIU M. CIUNGAN
LANURI
păşeşti
tăcută
cu talpa goală
pe pământ
treci prin grâu
cu poala albă
ridicată
ca prin râu
pe umeri
cosițele-ţi curg
râu
curg spicele de grâu
te-aşezi
te uiţi la cer
şi taci
iar cerul e plin de maci
şi unduiesc
în jur
lanuri de grâu
şi tac
te-aşezi
te uiţi la cer
şi taci
iar cerul e plin de maci !
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apoi mai să o mușc
și pe astalaltă: nora iuga
ba nu. neînsoțită de poeți
deci nu
puzderie de semne: predica
de pe gellért, tăiată. liniște
pas înainte / avans / marș...
(și mai ce? mai ce???)

MIHÓK TAMÁS
trei viteze ale singurătății
orient. express. myself
sunt fericit
nu-mi este frig. trenul
tresaltă sub mine precum râsul
unui nou-născut precum
plânsul unei mironosițe
am capul înfundat în infernul unei perdele
mă legăn
privat de trigonometria luminii
te pot gândi cu
lux de amănunte
la capătul lumii
de dincoace
la al cărei celălalt capăt
mă gâdili cu frunze
de măslin

deși absentă
te-am gândit: astăzi
cea mai frumoasă pasageră
să fii tu. și imediat
o doamnă cu ochii anei blandiana
mi-a zâmbit

pătrund în cârciuma din keleti
odată cu vântul. frigiderele
încălzesc udelile. după mine
națiunea mea de sosii
împaltonați & muți
te-am vizitat din scrisori
te-am mușcat din cuvinte
holdele-s pustii
așterne-ți carnea
aici
acum
în iarna asta-n care
invoc sărbătoarea
oricărui
sfânt

unghiile nu te-au uitat
chiar dacă port cerneală & mult jeg sub ele
unghiile nu te-au uitat:
nu ți-au uitat silabele tonice din nume &
te mai cunosc de cariatidă după sâni și coapse
sunt trei ani de când le trec prin aburii nopții
spânzurați ca niște martiri de geam
devin primul sculptor în sticlă vie
primul sculptor de vizete-n timp
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Şi eu port doliu după plug, după carul cu boi.
Lumea o percep cu versul,
versul fiind subiectivitatea mea
cea obiectivă.
Nu alerg să mai alerg.
Trăiesc înapoi, până la strămoşi.

OAMENII ZBOARĂ PRIN OAMENI

FLORENTIN SMARANDACHE
BĂTRÂNEŢE FĂRĂ TINEREŢE
În fine, a venit şi timpul lui:
lapoviţă şi ninsoare!
Vreme păcătoasă ca o curvă.
Ehei, unde a fost viaţa?
Până la 18 ani, viaţa a fost o copilărie.
Apoi, ceasul a mers la întâmplare –
pe unde a apucat.
Ziua de azi se repetă absurd.
Azi a fost ieri,
azi a fost alaltăieri
azi va fi mâine, poimâine.
Planeta se învârteşte în gol.
Planeta se învârteşte degeaba,
planeta nu se mai învârteşte
pentru bărbatul
care, sufocat, îşi deschide la gât
artera de sânge.

ŞTIINŢĂ ŞI ARTĂ
Ne compunem numai din cap:
creierul a crescut în neştire
pe suprafaţa corpului –
mâncăm cu fruntea,
cu fruntea bem, bem-bem,
n-avem timp nici să iubim.
34

Fiecare urcă din aproape(le său)
în aproape,
gândurile ies din ţeastă
aburi fierbinţi,
în orice tânăr este
o pasăre şi o târâtoare.
Eu sunt un strigăt
nestrigat de nimeni.
Eu nu mai sunt,
sunt voi.
şi cuvântul mi-e frate de sânge,
Toată averea mea:
2 5 d e a n i!
Eu nu sunt.
Acela este.
Acela ESTE pentru că
alţii îl sunt.

EDUCAȚIE CETĂȚENEASCĂ
– Au primit o educaţie aleasă
de la mahalagii.
– Şi nu le faceţi critică?
– Ba da, sunt sub orice critică!
– Şi ele ce zic?
– Ele zic: „Ăăă...!”.
– V-au văzut moale şi v-au
luat tare.
– ...!!
– Să fie şi ele conştiente!
– ...Sunt subconştiente...
– Doamne sfinte, ce păcătoase!
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activează multiplele modificări ale straturilor temporale. Întrun fel de „clasa întâi” învaţă să citească şi să scrie. Dacă unuia
din cei mulţi chemaţi i se dă premiul întâi, acela are acces la
„clasa a II-a” unde domeniile cunoştinţelor sunt mult mai
multe. Unul, numai unul la 100 de ani are puterea de-a învăţa
toate ştiinţele Universului. Cei ce ratează premiul întâi sunt în
permanenţă sclavii unor trasee de viaţă ambigue, se împart
între Creaţie şi aparţinere socială. Oare şi eu fac parte dintre
aceştia, Doamne?

ȘTEFAN DORU DĂNCUȘ

Luni, 4 iulie 2005

JURNAL PROVIZORIU

Fosta-mi nevastă a făcut plângere penală la Sibiu,
susţinînd că am răpit copiii. Minţind şi înşelând pe toată
lumea, aşa îşi petrece viaţa amărâta asta căreia, când am
Duminică, 3 iulie 2005
plecat de lângă ea i-am prezis o soartă amară. Când nu mai
are bani, scoate la înaintare copiii. Ciupeşte de unde poate
Ni s-au înmulţit datoriile. Afacerile merg greu, e vară, iar după cum şi-a dat seama când a venit la noi – suntem o
lumea e în concediu, cine mai are nevoie de florile noastre, vacă bună de muls. Suma aceea imensă s-a epuizat rapid. Voi
chiar aduse din Olanda? De-aş găsi vreo lucrare în vorbi cu cei de la secţia Cercetări Penale.
construcţii prin zonă ar fi grozav, cu toate că preţurile la
Era o dimineaţă de primăvară şi ploua. Intensitatea la
care se lucrează în Târgovişte sunt mici, dar decât nimic...
care lucram a scăzut brusc şi mi-am dat seama că nimic din
Am reuşit, împrumutându-ne, să achităm o restanţă lumea asta nu valorează cât – cel puţin – o vocală a vocii lui
uriaşă firmei care ne-a închiriat un spaţiu în centrul Dumnezeu. Oamenii se grăbesc, m-am gândit, şi cu cât fug
oraşului. E un pas înainte, cum la fel pot spune şi despre mai repede, cu atât moartea – care este un campion desăvârşit
faptul că nu avem cămătari la poartă, ca în vara anului la atletism – îi ajunge mai repede. Iar aceştia se nasc şi mor
trecut.
atât de urgent încât valorile grafice ale vitezei atinsă de
Trebuie să apară în curând soţia mea, „doamna structurile cromozoiale „au dezmoştenit Universul de uimire”,
Gabriella”, „fata frumoasă şi bună”, cum am numit-o într- cum scriam undeva.
una din cărţile mele. E în oraş, a trecut pe la standul nostru
de flori. Mai târziu va veni şi Cristina Dima din Bucureşti,
pentru a lua tirajul cărţii „Punga cu venin din urechea Marţi, 5 iulie 2005
împăratului” a lui Victor Petrache. I-am făcut câteva
recomandări acestuia dacă tot am tipărit-o la editura mea,
Am expediat un plic pe adresa Poliţiei Sibiu, sper să fie
dar se pare că a hotărât altfel. Comunicarea cu el e greoaie, e de ajuns probele şi fotografiile. Aştept până săptămâna
închis la penitenciarul dintr-o localitate apropiată.
viitoare, mi s-a spus că nu ştiu ce procuror va „studia cazul”.
Aştept să se trezească cei doi copii pentru care am făcut
E interesant, unora ca mine li se dau Premii Nobel. Mă
şi eu închisoare. Sunt, în sfârşit la noi. Fosta-mi nevastă, gândesc amuzat la faptul că, de mi s-ar acorda aşa ceva, n-aş
după ce i-am dat o sumă imensă de bani, mi i-a dat de bună putea ridica: nu am paşaport!
voie: nu mai reprezentam o sursă de venit, de „pensie
alimentară”.
Dumnezeu l-a creat pe om pentru că se plictisea şi voia Miercuri, 6 iulie 2005
să aibă un partener de discuţii, am citit undeva. Azi, singurii
care răspund acestei pretenţii cosmice sunt creatorii. Scriitorii,
Vânzări slabe. Chiriile pentru spaţii merg în continuare.
pictorii, sculptorii... Doar ei lucrează în baze corecte, doar ei
Inexorabile. Oameni în costum şi cravată avizează hârtii prin
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care suntem somaţi să plătim, că altfel...
Nu mai citesc presa, nu mă uit la televizor, nu ascult
radio-ul. Prietenii au renunţat la mine. Şi eu la ei.
Dacă am ucis timpul şi trăiesc după grilele vremii
pen/tru ce aş avea nevoie de atâta vânzoleală socială? Mă
consolez spunându-mi că m-aş plictisi dacă n-aş semăna cu
specia asta ce-şi spune umană.
Joi, 7 iulie 2005
Am împrumutat nişte bani, am plătit chiriile. Imediat
se vor aduna alte facturi şi odată cu ele telefoanele furnizorilor care solicită onorarea plăţilor. Fratele meu Dorin, recent
expulzat din Italia, îmi cere bani. Îl amân, ce aş putea face
azi?
După masă am mers cu fiul meu Ştefan în pădurea din
apropiere, să dezgropăm „comoara” dspre care i-am
povestit tot felul de amănunte stranii. Iar Gabriella spune:
„Tu eşti comoara, Ştefi, nu înţelegi?”
Prima impresie după ce mi-am recitit „opera” este că
am creat ceva instructiv; păcat de absenţa ochilor care să
vadă şi a urechilor care să audă. Dacă ar trebui să dau o
explicaţie despre cine sunt aş istorisi următoarele:

A venit vremea să nu mai avem nici un candidat înscris
la Universitatea noastră. Profesorii au fost nevoiţi să plece în
lume, să facă publicitate, să ademenească, să promită. Nu s-a
reîntors nici unul, au fost exterminaţi cu repeziciune. Sunt
singur în clădire. Bătrân şi obosit nu pot face altceva decât să
scriu, în ideea că generaţiile următoare vor putea produce,
printr-un efort colectiv, o entitate ce va interacţiona cu datele
pe care le pun la dispoziţia omenirii. Nu se cade şi nici nu-i
indicat să folosesc metoda aleasă de Profesori. Aş fi omorât şi
eu (ca măsură de siguranţă anticipată), de aceea mă ascund
sub o identitate falsă şi întocmesc rapoarte pe care, din
nefericire pentru oameni, le citeşte numai Dumnezeu.

Vineri, 8 iulie 2005

Azi a fost „ziua Titu”. În această seară copiii s-au jucat pe
calculator până seara târziu.

„...şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Fecioara

Maria şi s-a făcut Om”, spune una din rugăciunile pe care
oameniile repetă prin biserici mecanic, artificial, fără ca vreun
neron să le tresară, fără ca inimile lor să-şi sporească bătăile.
Refuzul e atât de omniprezent, respingerea este atât de
colectivă încât echilibrul lumii s-a sfărâmat şi clipa în care
Dumnezeu va renunţa la a-şi pedepsi OMUL să trăiască în
mijlocul unei specii insalubre e grozav de aproape.”

Sâmbătă, 9 iulie 2005
Iată că a mai trecut o săptămână. Călin, fratele Gabriellei, care construieşte o casă pentru cineva din Văcăreşti,
are nevoie de bani pentru a le da muncitorilor mâncare şi
ţigări. Îi dau cât pot.
Duminică, 10 iulie 2005
Fiica mea, Mădălina, vine cu mine prin magazine, pe la
piaţă; a pus stăpânire pe lista de cumpărături făcută de
Gabriella şi cere vânzătoarelor, puţin înfumurată, puţin
timorată, produsele de care avem nevoie. E un mic dictator
„mâţu-zgâţu” ăsta, cum îi spun eu, mai ales când comandă
cu un zâmbet superior: „Hai, plăteşte şi să mergem că mi-e
cald”. După ce terminăm cu lista o întreb: „Acum pot să-mi
iau o bere?” şi răspunde de sus, princiar: „Da. De la
benzinăria de lângă noi”. Şi n-are nici 12 ani!

În colţul acesta de ţară e linişte. Cântă păsările, doar ele
şi celelalte fiinţe considerate „specii inferioare” îşi continuă de
sute de ani, netulburate, rugăciunile de mulţumire. Produsul
cel mai de preţ al pământului şi al lui Dumnezeu se roagă
prin discoteci, baruri, restaurante, bănci, case de toleranţă,
biserici.Această paralizie a simţurilor primordiale, crima de a
uita sau a nu vrea să mulţumeşti pentru valorile pe care le-ai
primit fără să mişti un deget s-ar putea numi ucidere de
Dumnezeu. Dacă nu se numeşte aşa este pentru că El doar
dispare din trupurile ce se transformă încet-încet din lut – în
cenuşă, în prafşi pulbere.

Mă caută poetul George Ioniţă şi-mi lasă nişte bani
pentru a tipări revista SINGUR. În România nu prea au
audienţă provincialii, iar cum el e stabilit în Titu...
Gabriella a plecat la cele două magazine, vânzătoarele
Apoi telefon de la Mircea Drăgănescu, un poet ce noastre sunt libere duminica.
locuieşte tot în Titu. Iar seara aflu că Primăria Titu a
cumpărat de la noi o plantă scumpă.
Luni, 11 iulie 2005
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Mădălina doarme, a citit până noaptea târziu „Harry
Potter”. Mi-a dat şi mie un volum şi am înţeles de ce aceste
poveşti au o atât de largă audienţă: copiii planetei sunt
stresaţi de regulile civilizaţiei pe care s-au chinuit părinţii lor
s-o consolideze. Avem de-a face cu un alt tip de copii. Ei
vor de mici o altă lume, una a lor una în care să se mişte
liber doar ei, fără intervenţia unor părinţi care
gestionează „banii casei” şi implicit existenţa lor. Iar
copiii mei au avut parte din plin de scandaluri, poliţie,
haine nespălate, mizerie, foame şi bătăi la Sibiu, unde
gestionarii vieţilor lor erau fosta-mi nevastă şi actualu-i
soţ, zugravul Arba Petre. Totuşi, s-au adaptat destul de
uşor la calmul şi stabilitatea noastră de la Târgovişte, nu
mai vor să plece înapoi. Vom vedea ce spun judecătorii
de la Alba Iulia, acolo a ajuns dosarul privind
reîncredinţarea acestora mie, care am insistat
permanent să-i scot din iadul acela.
Bineînţeles, voi publica acest „Jurnal provizoriu”,
de aceea scriu detaşat, fără patima şi subiectivitatea ce
sunt lesne de observat în cărţile mele. Ştiu că sunt un
creator puternic, am dovedit asta. Însă, odată ce am
cules toate trofeele, nu merită zbânţuiala printre elitele
capitalei, mi-e bine aici. Să fac revista SINGUR şi să
sfidez cu acestă infatuare. Să zâmbesc, în colţul ăsta de
lume, când îmi iau corespondenţa şi când trebuie să-mi
scriu corespondenţa.
S-a trezit Ştefi. Ca să pot continua aceste rânduri
îi dau voie să se joace la calculator. Acum mai mulţi ani
acest lucru se întâmpla dureros, era vremea când acest
copil mic mă întrerupea din scris pentru a-i schimba
scutecele şi a-i da mîncare, fosta-mi nevastă fiind, în
general, „ocupată”.
Îngerii adevăraţi nu suflă nici un cuvânt despre
oamenii adevăraţi. Îngerii falşi trădează întotdeauna.
Interesant, n-a mai sunat nimeni pentru a cere să
„onorez plata” ori să trimit „de urgenţă bani”. E bine să
existe şi câte o zi din asta liniştită, în care să faci cu
totul altceva decât cere imperativ „societatea”. Să
vopseşti ghivece din lut, de exemplu. Mi-ar fi buni nişte
bani, în zile ca acestea aş putea să-i împart exemplar în
bucăţi mici şi să mulţumesc multă lume.
Mi-am ras barba, iar Mădălina îi spune Gabriellei:
„Nu-mi place cum arată fără barbă, e prea tânăr”. Am
auzit-o. Mi-am amintit că mai demult, Mirela aceea
derizorie, „nevastă cu acte-n regulă”, îmi spunea mereu
că sunt „bătrân şi urât”: evident, ştiam că are un tip

tip „tânăr şi proaspăt bărbierit”, cum am şi scris, de
altfel, într-o altă carte, una în care luptam încrâncenat
împotriva autocompătimirii. Mi-a venit să râd: ce fel
de „tată” e acela care are o figură de adolescent?, deşi
dincolo de trăsăturile chipului meu, trasate frumos şi
aproape neatinse de timp, e un alt chip, cel plin de
ridurile, scâşnitul dinţilor şi plânsul a 500 de ani de
durere şi disperare. Oricum, am avut nevoie de multă
energie şi perseverenţă pentru a ascunde asta, pentru
a oferi „societăţii” ceea ce era potrivit să-i distragă
atenţia. Aceste modificări nu sunt deloc un joc ori un
capriciu: numai aşa pot şterge din ochi filmul în care
toţi cei pe care i-am iubit au murit, lăsându-mă să-mi
trăiesc sutele de ani singur.
Zi liberă, în ţara asta e voie. Ar trebui să termin
culegerea cărţii mele de debut, să-i asamblez celelalte
părţi şi să trag o fugă la Bucureşti, la Ioan Es Pop, să
publicăm rezultatul la o editură „consacrată”. N-am
chef şi aş face orice altceva, de aceea „stau şi cujăt”:

Am spus că ţiţeiul şi cărbunele sunt excrementele
Terrei. Omenirea trăieşte într-un mediu viciat, se
hrăneşte cu pişatul şi căcatul pământului. Ce însemnă
împuţiciunea asta planetară (i s-a spus „poluare”) dacă
nu efortul comun de-a mânca rahat? Şi-acum:
Vă puneţi aur şi diamante la mâini şi la picioare,
la urechi, la gât. Aţi intuit energia acestor valori, dar ele
sunt gândurile Terrei pe care o ucideţi. Vă dărîmaţi
locuinţa iar „ploaia de foc” promisă de Biblie va încheia
spectacolul.
Nu ştiţi, dar chiar şi trupurile voastre devin ţiţei şi
cărbune, nicidecum aur sau diamante. Vă exploataţi
strămoşii strămoşii morţi care s-au descompus iar
crizele energetice de azi nu sunt decât înfupterea
necontrolată din ei. De aceea faceţi războaie, să moară
cât mai mulţi, să mai poată şi generaţiile viitoare să
pună laba pe-un ciolan, pe o tibie, pe o coloană
vertebrală ale mecanismului pe care l-aţi pornit şi nu-l
mai puteţi opri. Vă ucideţi încă o dată morţii, îi puneţi
să ardă în termocentrale, îi înghesuiţi la grămadă în
rezervoarele maşinilor şi utilajelor ce răscolesc
pământul în căutarea altor cadavre. Trăiţi pe un
cadavru cosmic şi vă miraţi că toate „merg prost”.
Ar trebui să am ce pune în loc, dacă tot fac pe
eroul şi desfiinţez „evoluţia” asta păguboasă, mi s-ar
putea imputa. Am, dar ce păcat că rapoartele mele sunt
citite cu atenţie numai de Dumnezeu!
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Marţi, 12 iulie 2005
Azi am vopsit ghivece din lut cu Ştefi. Fapt interesant: dacă ştie că munca îi va fi plătită, nici nu-l mai
interesează jocurile pe calulator. Gabriella, după o
jumătate de oră de deznădejde în faţa colapsului
financiar în care ne bălăcim de vreo 2-3 săptămâni, s-a
apucat să scrie cartea despre îngrijirea florilor şi
plantelor. Nu mă miră faptul că această lucrare ne va
face bogaţi. Orice efort cinstit are o răsplată pe
măsură.
I-am trimis lui Călin nişte bani, sper să o poată
întinde cumva până vine M. Demianciuc din
Maramureş. A sosit acum câteva zile din Anglia şi mia promis un sprijin financiar. Am vedea „luminiţa de
la capătul tunelului” cu nişte bani deşi până la capătul
lui... „Ce mai faci?”, „Ştie-mă vulturul”, răspundea
Iustin Panţa. Eu răspund: „Ştie-mă Bunul Dumnezeu,
vorba lui Rilke”. Îmi aduc aminte de astea numai
pentru că Mădălina s-a trezit azi la ora 17.00.
Bineînţeles, a citit toată noaptea, ceea ce mă încântă:
aşa făceam şi eu în Ieud când eram ca ea, doar că nu
existau acele volume din „Harry Potter” care fac din
copiii de azi nişte zombi: copii fără deschideri, fără
visuri personale, fără scopuri – le papă Harry Potter
ăsta toate valenţele realităţii.
Încă o zi în care nu mi s-a cerut, telefonic, bani;
dar şi mâine e vreme destulă pentru asta, mai ales că iam spus lui Panduresu, furnizorul timişorean de pietre
decorative colorate că-i trimit nişte bani. De-aş avea iaş trimite, dar n-am, aşa că„poimâine” negreşit va
urma după „mâine” şi tot aşa până-mi voi plăti toate
datoriile. Iar prima şi cea mai urgentă e cea a lui
Dorel, plus factura telefonului mobil. Ciprian aşteaptă
până joi, Panait – nu se ştie, n-a mai sunat. Numai
chiriile nu aşteaptă, din cauza lor nu putem pierde
mica afacere.
Mâine ar trebui să mai dau un telefon la Poliţia
Sibiu, să văd ce mai e cu dosarul ăla şi cu procurorul
lui peşte. Stupida aia de fostă nevastă îmi lipsea acum,
când am alte griji! Mai nou, mă concentrez bine ca să
pot adormi liniştit, altfel mă trezesc noaptea cu
datoriile-n cap. Zumzăitul înnebunitor i-a dus pe
mulţi la ştreang şau la aruncarea de pe blocuri cu 10
etaje. Iar eu, semeţ, întreb în fiecare seară: „Cine mă
poate învinge?” şi nu răspunde nimeni de pe planeta
asta înţesată cu depozite de somnifere.
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Trăim în România. Să ne fie învăţătură de minte,
altădată să nu ne mai greşim destinaţia, nici eu, nici
Gabriella, nici copiii. Somniferele mamii ei de ţară
ipocrită!

Cândva, m-am ridicat împotriva josniciei umane
cu toată puterea, cu tot ce era în mine mineral, vegetal
şi animal. Am luat în calcul totul, de la cutezanţă până
la înşelătorie, compromis, promiscuitate sau nevolnicie.
Am scris nişte cărţi instructive – „cărţi frumoase pentru
imbecili ca voi”, cum spunea Gabriella când eram în
închisoare şi-i vedea pe trepăduşii în uniformă cum mă
păzeau, de parcă eram vreun criminal de război.
Numai când îmbătrâneşti realizezi că idealurile
tale, pe care toată lumea trebuia să le aprobe te-au
izolat, te-au închis într-un perimetru în care nimeni nu
are interesul să intre. Mai mult, chiar nimeni nu doreşte
să-ţi fie aproape. Nici în clipa de glorie, nici în cea în
care ar trebui să ţi se cânte prohodul. Şi când mă
gândesc că eu am scris cândva despre „prea devreme”,
„prea târziu”! Nimeni alcineva, eu - eu, moşneagul şi
Făt Frumosul veşnic neînţeles! Orice veste zguduitoare
aş primi în acest moment, aş cataloga-o şi aş pune-o la
păstrare între celelalte, cum sunt, de exemplu, cele
despre veşnica mea pomenire.
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Adrian Grecu - Piramida

realitatea directă.
Exemplele care ne vor servi argumentaţiei vor fi
luate din perioada regimului de după 1945, când mai
mulţi intelectuali români au înţeles că libertatea (fizică,
dar şi cea a cuvântului) le va fi îngrădită, asumându-şi
condiţia dureroasă de călători în lumea largă. Mai mult
chiar – pe aceea de desţăraţi. Drumul lor înspre dincolo
a fost, ca în basme, plin de obstacole, de neprevăzut şi,
de cele mai multe ori, un drum fără întoarcere. 2 Ca şi
eroul din epopeea sumeriană, fiecare îşi va fi spus: „Voi
porni într-o călătorie presărată cu primejdii despre care
nu ştiu nimic”.

MIHAELA ALBU

1. Itinerariile exilului

Homo viator sau despre itinerariile exilului

Introducere
Călătoria efectivă (deplasarea – voită sau nevoită), în

spaţii mai apropiate sau mai îndepărtate ori cea
efectuată cu puterea minţii în lumea imaginară – este
conţinută în chiar specificul naturii umane.
Conştiinţa vieţii ca drum îl determină pe om să se
numească pe sine călător. În sens simbolic, dar şi în
sens concret, omul este un homo viator, încadrându-se
într-o tipologie şi având drept trăsătură dominantă – o
permanentă dorinţă de cunoaştere, de explorare.
Aproape orice călătorie este şi un drum de iniţiere
întru cunoaştere şi autocunoaştere, ceea ce supune
omul la cele mai diverse încercări, la experienţe care îi
vor modela personalitatea.
Drumul parcurs din patria de origine pentru cei
trimişi – de vitregiile istoriei reale, de data aceasta –
către locuri de surghiun este de asemnea presărat cu
cele mai diverse încercări.
Preluând titlul acestui articol din cartea lui George
Hugo Tucker1 , am dorit să subliniem de la început
unghiul din care vom privi fenomenul exilului –
restrângând tema în cazul de faţă numai la cel
românesc. Este vorba despre interconexiunea evidentă
dintre călătorie şi exil. Între călătoria literară şi cea
istorică sunt, desigur, diferenţele dintre imaginar şi

„Prăbuşirea în timp” de după 1945, invocată de Aron
Cotruş în poezia sa, va fi totodată „o prăbuşire în
spaţiu” pentru mulţi dintre intelectualii români forţaţi
de istorie la dezrădăcinare. Consecinţele acestei
dezrădăcinări – multiple. Drumul, traseul fiecăruia ar
putea fi considerat drept simbolul unei întregi categorii.
Extrapolând teza lui Jung, conform căreia progresul
a rupt omul de rădăcinile sale, putem spune că
îndeosebi istoria a avut astfel de consecinţe. Plecarea,
rătăcirile (pentru unii din ţară în ţară, în aşa-numita
emigrare „în zig-zag”, cum o numea Sanda Golopenţia3)
în căutarea locului ideal potrivit nevoilor şi aspiraţiilor
fiecăruia au însemnat dezrădăcinare şi re-plantare.
Pentru fiecare aproape, itinerarul nu a fost nicidecum
unul drept. Să luăm exemplul lui Vintilă Horia,
bunăoară. Acesta a călătorit în ţări şi continente diferite.
Astfel, după o perioadă de doi ani în Italia (1946-1948),
scriitorul emigrează în Argentina, unde predă la
Universitatea din Buenos Aires. Din 1953 se întoarce în
Europa, dar de data aceasta în Spania, unde va preda
literatură universală în mai multe universităţi. Sau
exemplul lui Ştefan Baciu, care, de la Berna, primeşte
azil politic în Brazilia, unde rămâne mult timp şi
funcţionează ca jurnalist la cel mai important ziar din
Rio de Janeiro, Tribuna da Imprensa, pentru a ajunge
apoi în Statele Unite, unde va preda literatură sudamericană în Seattle şi Honolulu.
Dispersarea geografică a fost, aşa cum se cunoaşte,
foarte vastă – de la ţările occidentului european, până la
Statele Unite, America de Sud, Canada şi chiar
Australia. Desigur, şi datorită apropierii, dar mai ales
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datorită comodităţii lingvistice, pentru mulţi dintre
intelectualii exilului românesc drumul s-a oprit în
Europa – Franţa, Italia, Spania, dar şi în alte ţări
europene. Plecarea s-a făcut în condiţii dificile nu de
puţine ori, evadarea lui Mihail Fărcăşanu, preşedintele
Tineretului Liberal şi autorul unui roman de succes,
Frunzele nu mai sunt aceleaşi, interzis de cenzură, fiind
deja demnă de un scenariu de film.
1. Exilul ca anormalitate
Exilul/ desţărarea/ dezrădăcinarea au însemnat
pentru intelectualii români – siliţi de împrejurări
istorico-politice să ia calea pribegiei – anormalitatea,
prelungită, din nefericire, pe durata aproape a unei vieţi
pentru unii dintre ei. Esenţa acestei desrădăcinări şi a
tragediei resimţite la cele mai înalte cote de către mulţi
dintre exilaţi o găsim exprimată prin cuvintele lui Bujor
Nedelcovici: „Tot ce trăieşti tu este anormal. /.../ O
schizofrenie asumată raţional” (v. Jurnal infidel, p. 24),
pentru ca în rememorarea pe care o va face în
„Cuvântul înainte” la Jurnal să sintetizeze în note
tragice: „Eu plecam atunci ... ca într-o moarte.” ( op. cit.,
p. 15) Şi totuşi, prin încercările la care este supus în
noua condiţie de exilat, prin lupta permanentă cu
mediul străin, dar şi cu sine însuşi, Bujor Nedelcovici –
şi alţii asemenea lui – vor percepe exilul ca pe „un râu al
Morţii (dar) şi al Învierii” (p. 31). Este vorba de o
permanentă oscilare între disperarea ruperii dintr-un
spaţiu familiar (cu toate conotaţiile pe care le implică
acesta) şi acceptarea noii condiţii, acceptare dătătoare
de speranţă. Astfel, exilul este văzut de proaspătul venit
în Paris într-o terminologie ce acoperă semantic nonacceptarea – „schizofrenie”, „farsă grotescă”, „suferinţă”,
„Moarte”, „luptă cu nişte duşmani imaginari”, „probă a
labirintului”, dar, pe măsura adaptării şi, mai ales a
integrării prin scris şi publicare – „pelerinaj spiritual”,
„o trans-figurare iniţiatică”, o „Înviere” şi, în cele din
urmă, o „Binecuvântare”.
Asupra „deliciului vieţii schizofrene” trăite în alt
spaţiu decât cel natal va reflecta şi Constantin Eretescu,
arătând, în urma unor serioase cercetări socio-culturale
şi de antropologie, dar şi pe baza propriei experienţe, că
„străinătatea nu este neagră. Nici albă nu e. E pur şi
simplu o altă lume, cu alte reguli.” (v. Feţele lui Ianus, p.
102) Călătorul, plecat dintr-un loc căruia îi aparţine, de
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care este indisolubil legat prin cultură, obiceiuri, tradiţii
etc., ajunge într-unul în care trebuie să se adapteze la o
nouă cultură, la un nou sistem de reguli. De puterea pe
care o are formaţia sa culturală în faţa agresiunii noului
mediu depinde adaptarea sau non-adaptarea,
perceperea acelui mediu ca anormalitate ori ca o nouă
experienţă pe drumul vieţii.
2. De la Homo viator la Homo scribens
Asumarea destinului de exilat, ca şi pe cea a unor
încercări nu de puţine ori deosebit de grele – de la lipsa
mijloacelor de trai la dificultatea de adaptare în limba şi
cultura ţării de adopţie, dar mai presus de toate la dorul
de pământul natal – i-au determinat pe unii dintre
aceşti călători fără voie să folosească exilul într-un mod
pozitiv şi să-şi creeze o nouă identitate, să se reinventeze, cu alte cuvinte. Experienţa nouă la care au
fost supuşi de destin, dar mai ales de istorie i-a dus
către consemnarea periplului în scris. „Experienţa
acumulată în exil sau emigrare, va nota unul dintre cei
care au cunoscut-o în mod direct, Sanda Golopenţia, se
pretează la naraţiuni asemănătoare cu basmele
fantastice analizate de Propp.” (v. „Introducere sau
despre exil şi emigraţie”, în vol. Între patrii, p. 7)
„Drumeţia aventuroasă”, călătoria cu îndepărtarea
pentru totdeauna de centru (dar cu speranţa revenirii!),
consemnată, scrisă pe hârtie, va adăuga noi şi noi istorii
despre un homo viator din epoca modernă. Cartea
plecării îşi intitulase Sanda Golopenţia unul dintre
volumele în care îşi (ne) povesteşte determinantele
des-ţărării, mai ales pentru a le înţelege ea însăşi.
„ Ruperea poate fi temporară sau poate eterniza”. (p. 8,
s.a.)
Comentând un volum semnat de Dorin Tudoran
( De bunăvoie, autobiografia mea, Editura Nord,
Danemarca, 1986), Sanda Golopenţia se referea la un
alt gen literar, un „hibrid” născut din condiţia şi din
experienţa diferită a autorului: „Exilul românesc pare a
fi rodit o nouă formă literară, hibridă, alăturând inedit
notaţii de jurnal, poezii, interviuri şi eseuri politice şi
echivalând, am putea spune, cu salutul de rămas bun şi
cu auto-prezentarea. Cărţi de hotar între cele două vieţi
care ne-au fost hărăzite Cărţi de plecare târzie în cazul
de care se ocupa, la 40 de ani Tudoran, la 58 de ani
Caraion, în care, înainte de a trage aer în piept, autorul
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adresează un ultim cuvînt celor din cauza cărora a luat
drumul pribegiei încercând rostirea epuizantă a
eşecului înţeles şi astfel, poate, izbăvitor. Autobiografiile
acestea de bună voie aduc cu apa moartă din poveste.
Ele realipesc fărâmele în care a fost îmbucătăţită viaţa
ucisă şi permit reîntregirea unui trup care se va bucura,
cine ştie, de întâlnirea proaspătă cu apa vie”.
O temă predilectă a autorilor expatriaţi este tocmai
exilul, drumul exilului, avatarurile unei vieţi obligate de
istorie să ia totul de la capăt, să se adapteze altei culturi,
ca şi altei limbi, iar raportarea la dubla experienţă pe
care au trăit-o dă individualitate literaturii române
scrise de aceşti autori.
Dublu, „cu o faţă întoarsă spre present şi cu una spre
trecut”, aşa cum vede exilatul Sanda Golopenţia (şi din
experienţă proprie4), acesta, când e scriitor, scrie cărţi
în care această experienţă cu totul specială nu are cum
să nu transpară. Astfel de cărţi au scris Gabriel
Stănescu, Sanda Golopenţia, Constantin Eretescu ş.a.
Astfel, în Cartea plecării, sintetizează Sanda Golopenţia,
„vorbeam despre intelectualul român şi întâmplările
sale atunci când se exilează / emigrează în SUA.” Şi în
Cartea plecării, şi în America, America sau în Vămile
grave, profesoara de la Brown University demonstrează
„cum am învăţat să trăim româneşte aici.” (v. G.
Stănescu, op. cit. , p. 181)
3. Un topos literar – înstrăinarea. Experienţa alterităţii
Constantin Eretescu îşi intitulase un mai recent
volum de studii şi eseuri Cu ochii în zare, titlul fiind
sugestiv pentru autorul ce trăieşte în SUA, dar priveşte
permanent către ţara din care a fost nevoit cândva să
plece. Prima parte a cărţii, de mai mică întindere, este
însă cea care exprimă idei şi concepte asupra „exilului
ca inadecvare”, ca şi asupra acelei condiţii duale în care
emigrantul se situează permanent, lupta interioară (şi
exterioară) ducându-se „între rezistenţă şi capitulare”.
De altfel, toate textele demonstrează, într-o manieră
sau alta, ideea prin care Constantin Eretescu a ales să
deschidă volumul, adică acea stare de „inadecvare” în
raport cu noua lume, în raport cu „ceilalţi”, pornind de
la un dat considerat drept caracteristică aproape
definitorie pentru orice emigrant. „Inadecvarea este
starea de bază a emigrantului”, o spune sentenţios chiar
prima frază a volumului, autorul încercând mai apoi

să-i explice sensurile, exemplificând mai întâi cu
diverse comportamente ce exprimă „îndepărtarea de
centru”. Este vorba despre „o incapacitate de
armonizare la comportamentul general acceptat al
grupului.” Confruntarea cu ceilalţi, cu alt spaţiu ori alte
lumi devine o experienţă a alterităţii.
Artistul, scriitorul dezrădăcinat din limba şi din
cultura sa, are de luptat pe două fronturi: pe de o parte
este vorba despre integrarea cerută de nevoile vieţii, dar
şi de presiunea noului mediu socio-cultural, iar pe de
altă parte – nevoia (şi lupta) pentru păstrarea
identităţii. În unele cazuri rădăcinile rămân vii, în altele
- se usucă, dar de cele mai multe ori emigrantul îşi rescrie personalitatea - mai aproape sau mai departe de
centrul fiinţei sale formate în solul cultural din ţara de
origine.
Drumul concret, rătăcirea prin ţări străine, se
dublează cu unul al căutării căii de adaptare pentru
supravieţuire, exilatul simţindu-se permanent un străin.
Desprinderea de vechea identitate se face cu greu, cu
renunţări şi reveniri, dar niciodată pe deplin.
Exemplele sunt multiple, variate, dar în toate există un
gen proxim care le apropie traseul parcurs.

Concluzii
Pornind de la titlul cărţii lui Gabriel Marcel – Homo
Viator: Introduction to the Metaphysic of Hope, am

putea conchide că orice drum, orice călătorie – fie ea
descrisă în ficţiuni literare, fie realizată concret, real, de
cel care decide, din varii motive, la un moment al
existenţei sale să pornească spre alte spaţii – este
drumul către speranţă. Este pelerinajul omului către
speranţă şi vis: “I almost think that hope is for the soul
what breathing is for the living organism. Where hope
is lacking the soul dries up and withers...”, subliniase
Gabriel Marcel în volumul citat.
Plecarea din ţară devenise şi pentru exilaţi un drum
către speranţă, un traseu de iniţieri, iar probele la care
au fost supuşi au contribuit, nu de puţine ori, la
descoperirea „fiinţei (lor) profunde”, la o re-naştere.
Itinerariile exilului au fost lungi şi întortocheate,
călătorul exilat a trebuit să lupte cu obstacole de tot
felul.
Experienţele cele mai dureroase au „născut” cărţi ce
dau seamă despre puterea omului de a duce cu sine
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“capsula culturală” în care s-a format înainte de a fi
obligat de “teroarea istoriei” să plece pe „drumul-cellung”, care, de cele mai multe ori, s-a suprapus aproape
peste întreaga existenţă. Şi aceasta deoarece drumul
exilului s-a constituit în cale fără întoarcere. Cu toate
acestea, ruperea, chiar eternă, nu este decât una fizică,
aparentă, „o rupere minimă, de gradul zero.” Cel plecat,
călătorul fără-de-voie, trăieşte cu sufletul, cu mintea şi
mai ales prin limbă în ţara pe care a fost silit să o
părăsească. Exemple pot fi multe. De notorietate sunt
cele ale Monicăi Lovinescu şi Virgil Ierunca, permanent
ancoraţi în realităţile româneşti, la curent cu tot ce se
întâmpla în ţară, comunicând la Europa liberă, scriind
mai ales despre aceste realităţi, dar şi despre drumurile
anevoioase, dar şi perseverente ale multor scriitori şi
artişti întru menţinerea identităţii româneşti.

______________________________

1. Homo Viator. Itineraries of Exile, Displacement and
Writingin Renaissance Europe (Geneva: Droz, 2003)
2. „În vara anului 1092 plecam din ţară, gândindu-mă că
plecarea era definitivă.Plecam luându-mi adio de la străzile
oraşului în care copilărisem, de la parcurile Bucureştiului
/.../, de la bibliotecile unde învăţasem pentru examene şi de
la apartamentul modest, de care mă despărţeam conştientă
că, fără cărţile copilăriei şi ale adolescenţei, fără colecţiile şi
albumele care îmi ţinuseră companie atâţia ani, dar mai ales
fără prietenii de o viaţă, nu aveam cum să mai fiu la fel de
bogată cum fusesem până atunci”, îşi va începe Crisula
Ştefănescu mărturia despre un alt exilat G. Ciorănescu (v.
„Cum l-a cunoscut pe George Ciorănescu”, în G.
Ciorănescu, Pagini de jurnal, Editura ICR, 2003, p. 5)
3. v. Sanda Golopenţia, „Introducere sau despre exil şi
emigraţie”, în vol. Între patrii, ed. Polirom, 2006, p. 10.
4. v. G. Stănescu (editor), Românii din Lumea Nouă,
Criterion Publishing, p. 172.

42

ALTER N AN ŢE

Linda – Eşti o sfântă?
Steluţa – Nu. Dar tu? Tu ce eşti?
Linda – Un… nimic.
Steluţa – Poţi să fii ceea ce vrei tu să fii.
Linda – Eşti o sfântă. M-am gândit că asta poţi să fii.
Steluţa – Sfântă? Am fost cândva târfă în portul acesta
nefericit.
Linda – Glumeşti.
Steluţa – Bătrânul ăla libidinos cu care-ai vorbit mi-a
fost peşte.
Linda – Tatăl peştelui meu ţi-a fost ţie peşte? Chiar a
fost peşte?
Steluţa – Şi peşte, şi ofiţer. Acum e membru în consiliul
parohial, ca toţi cei de aici. A fost şi este de toate.
NU TE PUNE CU ÎNGERII
Linda – Neagă că ar fi făcut ceva rău.
(fragment)
Steluţa - E un laş nenorocit. În tinereţe îi plăcea să
împuşte oamenii în ceafă. Se amuza rupându-le oasele
(urmare din numărul 2 (7) aprilie 2015)
cu bâta. Era un tânăr ofiţer şi mi-a povestit toate ororile
într-o noapte cu lună plină în barca lui. Voia să pară
romantic în faţa unei tinere prostuţe abia venită de la
Personaje:
ţară.
Linda – Copilul? Cum e posibil? Nenorociţii ăştia m-au
sterilizat ca pe-o căţea.
STELUŢA – Luptătoare împotriva problemelor de orice fel Steluţa – Copilul nu e al niciunuia.
LINDA – Tânără rătăcită
Linda – Nu înţeleg.
NOREL – Politician, traficant de arme
Steluţa – Spune după mine: E numai al meu.
PASCU – Vameş, traficant de arme
Linda iese, repetând – E numai al meu. Se opreşte. E
numai al meu?
Steluţa – Aşa arată minunile.
Linda – Cum ai făcut cu Norel?
Scena 7
Steluţa – L-am ajutat să nu se mai prefacă, să fie ceea ce
este.
Steluţa îi întinde o agrafă – Prinde-ţi părul.
Linda – O să mă ajuţi şi pe mine?
Linda – Arăt rău? Toată noaptea am stat pe chei şi am Steluţa – Cu tine e altceva.
privit în bezna de peste mare.
Linda – Mi-e şi frică să mi-l doresc. Nenorociţii or să
Steluţa – Încă eşti frumoasă…
mă oblige iar…
Linda – Ştii?
Steluţa – Lasă-i în seama mea.
Steluţa – N-a făcut infarct boşorogul de bucurie?
Linda – De ce mă ajuţi?
Linda – Abia ce i-am zis. Se preface că-i pasă, mă Steluţa – Aşa. Nu simţi ce plăcută e briza?
foloseşte ca toţi ceilalți.
Steluţa – A venit vremea să termini cu cloaca asta Scena 8
împuţită.
Linda – Mă urc pe un vapor care pleacă departe.
Norel la biroul lui parlamentar. Vorbeşte la telefon.
Steluţa – Unde o să dai peste alte hiene.
Linda – Viaţa mea se scurge urât.
Norel – Ia din ăia şi completează dincolo. Pe alt telefon.
Steluţa – Alături de ei. Vrei să mă urmezi pe mine?
Du zece grame pe Gladiolei, intră pe Artelor şi lasă
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cinci grame la numărul 3. Pe alt telefon. Mă băiatule. Ia
fetele şi plasează-le în staţiune. Zi-le din nou că sunt ale
mele. Caută-l pe şeful poliţiei dacă ai probleme.
Mulatra adu-o încoace, am un protocol, vine cineva de
la centru. Vorbeşte pe alt telefon. Tată, i-ai schimbat?
Trimite-i în contul numărul 4. Ok, pa. Sună un telefon.
Care televiziune? Vă ascult. Muncim. Da, la comisie.
Pură întâmplare. Ce are a face că mi-e tată? Analizăm.
Încă o dată, cum vă numiţi? E o întrebare tendenţioasă.
Nici o legătură. Era funcţional. Muncea într-un birou.
Bineînţeles că era ofiţer. Normal. Cetăţenii trebuie să
ştie. Eu? Ce arme? Intru în şedinţă. Trebuie să închid.
Mulţumesc, la revedere. Închide. Te aranjez eu, pui de
curvă. Ziaristul mă-tii. Formează un număr. Alo,
Pascule? Ai vorbit tu cu cineva despre treaba noastră?
Atunci contabilul acela nou? E cam volubil. Nu crezi. Tu
să nu crezi nimic. Dar pe mine m-a sunat un tâmpit de
la o televiziune. Ştia o grămadă de amănunte. Printre
altele şi despre tata. Ia un băiat şi du-te peste contabil.
Sparge-i totul şi rupe-i o mână. Care mână? Dracu’ să te
ia! Dreapta, să nu se mai poată şterge la fund. Apoi şi pe
stânga. Cum de ce? Că e stângaci, idiotule. Stai că vin eu
cu tine. Îşi ia bâta de baseball şi iese. Cretin incompetent!
Scena 9
Pascu în biroul lui din port, pe video-chat se droghează.

Pascu – Mamă, mămică, mămico… Râde. Am căsăpit
azi un fraier, nu părea vinovat,j dar i-am făcut varză
laptopul, smartphone-ul, plasma şi bucile, plus ambele
mâini. De ce ambele? Păi era stângaci. Ha, ha, ha! E o
poantă, n-am timp să ţi-o explic. Nu singur, bineînţeles.
Cu Norel. Un amic de-al meu coios. Am tras ceva sfori
şi sunt director. Normal că sunt director. Scoate
laptopul pe geam, îndreptând camera spre port. Vezi
portul ăsta frumos? Eu sunt şef aici. Se aşază din nou pe
scaun. Când trag pe nas ca acum, e frumos, şi vezi şi tu
ce plin de vaporaşe. Mâine dimineaţă o să văd din nou
doar containerele astea ruginite după care nu mai vin
nenorociţii ăia de dictatori. Sunt membru, mămică.
Altfel nu se poate ajunge director. În ce limba dracului
îmi vorbeşti? Tu nu eşti mămica mea! Mămica mea nu
are ochii oblici şi e blondă! Sau îi are?
44

Tania, tu proasto, eşti Tania? Cineva a tras apa. Ce aveţi
cu mine? Închideţi conducta! Băi, vă deversaţi fecalele
la mine-n cap? Sunt ale şefilor mei? Mulţumesc,
apreciez. E foarte plăcut să ai superiori atât de generoşi.
Rahatul e de calitate. Uau! ce de cărăbuşi dau în
marşarier! Unde se târăsc toţi iepuraşii ăştia prin iarba
udă? S-au ciocnit cu o grămadă de marinari beţi în
mijlocul trotuarului. Joacă rugby. A dracu’ francezi, au
dat un eseu printre catarge. Mi-o frec cât vreau! Pe faţa
ta de masă, mătase pură. Adoarme cu fruntea pe
tastatură, din când în când îşi mişcă capul. Se aude
vocea caldă a unei japoneze de pe video-chat.

Scena 10
Norel şi Pascu în clubul lor din port.

Norel – Nu mai intră nimeni aici. Ne-au dispărut toate
curvele. Până şi Linda s-a mutat în oraş şi merge la
biserică.
Pascu – Blestem, frate. Te întreb ceva, dar nu râzi.
Norel – Nu-mi arde de râs.
Pascu – Ţi se mai… ştii tu…?
Norel – Deloc. Ţie?
Pascu – Pauză totală de câteva săptămâni.
Norel – Aşa ceva…
Pascu – Te mai întreb ceva, dar nu râzi.
Norel – Zi odată.
Pascu – Rusul ăla al nostru cât de tare este?
Norel – Super tare.
Pascu – Tu ştii că ăștia…ei…
Norel – Fii mai clar.
Pascu – Ruşii, ce mai. Ruşii au dezvoltat nişte
tehnologii foarte avansate. Controlează absolut totul.
Ploaia, gândurile, anotimpurile, producţia de votcă…
Norel – Căcat. Controlează un căcat.
Pascu – Dacă se răzbună Saşa pentru că nu-i dăm
banii?
Norel – Saşa e asociatul nostru. Dacă avea un astfel de
aparat, ni-l dădea la vânzare. Containerele lui sunt
acolo, sigilate. Nu le vrea nimeni. Sună-l să şi le ia.
Pascu – Atunci ce e? Ce e?
Norel – Nu ştiu. Dar asta nu e tot. Tata a făcut atac
cerebral. E în comă, tâmpitul. Nu a notat nicăieri
parolele de la conturile de afară.
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Pascu – Imposibil.
Norel – Jigodie! Trădătorule! Ne invadează cubanezii!
Norel – E foarte posibil. S-a ocupat de toţi banii mei. Vin peste noi valuri-valuri, o să ne fure containerele!
Să-şi revină măcar un minut, cât să-mi spună numerele. Pascu – Sunt doar cubaneze. Ce trupuri lucrate… Le
punem să producă şi nici din Cuba nu ne extrădează.
Pascu – Şi banii mei? Suntem faliţi. măcar am rămas cu Norel – Eşti cu mine? Fii patriot! Ia-ţi bâta! Ăştia ne
partidul.
lasă în curul gol.
Norel – Fără bani, suntem zero în partid.
Lovesc cu bâtele de baseball podeaua până cad răpuşi
Pascu – Paraşuta s-a împrietenit cu o nebună. De când de oboseală.
sunt împreună, au început problemele noastre.
Norel - Ce legătură au o târfă şi o nebună cu lucruri
atât de complicate? Mă tot întreb de ce m-am încurcat Scena 11
cu unul ca tine.
Pascu – Ca mine cum?
Steluţa iese din biserică.
Norel – Idiot, limitat, bătut în cap, adică idiot din nou.
Pascu – Eu, eu am dat pe mâna unui bătrân ramolit toţi Steluţa – Au început din nou durerile. Doar cei care
banii, fondul nostru?
îngenunchează ştiu cât de reci sunt bisericile. În toate
Norel vrea să-l pocnească.
încheieturile simt mii de ace. Mi se mai trage şi din
Norel – Tata a fost cineva aici.
tinereţe. Trotuarele, parcurile, porturile, mereu altele,
Pascu îl imobilizează.
străine, reci. Cândva, foarte curând, o să scap. Voi
Pascu – Un criminal caraghios. Ca tine. De-acum ajunge în locul acela de necuprins şi cald. Cu cât
facem cum spun eu.
îmbătrâneşti te gândeşti mai des la căldură şi la cât de
Norel – Ţi-ai făcut iar varza creierii? Fără mine eşti un bine ar fi să ai pe cineva lână tine. O fiinţă liniştită şi
nimic.
prietenoasă, cunoscătoare a tuturor poveştilor despre
Pascu – Iartă-mă, uneori îmi pierd controlul.
frumuseţea interioară a acestei lumi. Cât de simplu e să
Norel – Iei zilnic porcării?
fac orice pentru toate făpturile, dar imposibil să-mi
Pascu - Poate e de vină criza.
potolesc pentru o secundă mie durerea. Am toată
Norel – Criza e pentru proşti. Băieţii ca noi nu cunosc puterea pentru a aduce lumină lumii şi nimic pentru
nici măcar criza vârstei.
mine. Gata cu tânguiala. Taie cu grijă. Te îndoieşti, dar
Pascu – Vreau să trăim ca înainte.
omul acesta are încă multe zile. E o boală imposibilă,
Norel – Cine nu vrea?
dar şi cu ajutorul tău nu peste mult timp se va ridica şi
Pascu – O să ne mai fie bine?
va umbla din nou. Ai rămas singur înconjurat de hiene.
Norel – Dacă suntem uniţi, o să ne fie.
Pui de antilopă. Am să te port în braţe până la turma ta.
Pascu – Vorbeşte cu prietenii din servicii.
Fugi şi găseşte-o. Azi ai scăpat. Am ajuns prea târziu.
Norel – Ăia lucrează din greu.
Avionul vostru s-a izbit de stânci. Nu fiţi abătuţi,
Pascu – S-o facă în perioada asta doar pentru noi.
urmaţi-mă. Abia s-a-ntunecat şi voi sunteţi deja în
Norel – Lucrează din greu, săracii? Ţi-au zis pe unde să locul acela de necuprins şi cald. Pauză. Fata aceasta e
faci tunelul.
potrivită.
Pascu - Ia şi tu. Eu mă simt un pic mai bine. Cu tunelul
e o problemă.
Norel trage puternic pe nas – Uau! E bine de tot. Ce Scena 12
problemă?
Pascu – Am ieşit cu el în Cuba.
Linda intră în biserică.
Norel – În Cuba? Spre Thailanda ţi-am zis sa-l faci.
Pascu – În Cuba mi-a ieşit. L-am umplut cu beculeţe Linda – Toate bisericile sunt calde. Pântecul meu e
frumoase, e ca un tobogan, te frige un pic la buci.
acum o biserică pentru un singur suflet. Mă rog pentru
Privesc amândoi în podea. Norel sare ca ars în picioare.
tine, făptură dragă, să trăieşti numai în pace şi să te
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cheme Steluţa. M-am schimbat atât de mult, parcă au
trecut sute de ani de când eram un nimic nefericit.
Lucrez în centru într-o florărie. E a mea. Mi-a
cumpărat-o Steluţa. Prietena mea ciudată. Fac şi
anumite lucruri speciale, deocamdată mărunte. Steluţa
mă tachinează uneori, spunându-mi „nepriceputa mea
distribuitoare”. Dar mă încurajează tot timpul. Cât de
puţin ne lipseşte să fim fericiţi. Poate un ciob de sticlă
roz prin care să privim cerul. De ce roz? Aşa ca să ne
dăm seama că totdeauna de ceilalţi ne desparte doar o
nuanţă.

Scena 13
Pascu, Steluţa, apoi Norel.

Steluţa cu faţa spre mare – Cinci mii cinci sute
patruzeci şi unu, cinci mii cinci sute patruzeci şi doi…
Pascu – Faci inventarul, târfo?
Steluţa – Ce aveţi toţi?
Pascu – Lucrezi pentru Europol sau pentru figuranţii
noştri?
Steluţa – Acum pentru rechinii din plasele…
Pascu – Rechini? Ia mai zi.
Steluţa – Nu mai spun nimic.
Pascu – Rechinii sârbi? Ucrainieni? Unguri?
Steluţa – Trebuie să plec.
Pascu – Grăbită?
Steluţa – Ce aveţi toţi tinerii? Vorbiţi aşa urât…
Pascu – Futu-ţi morţii mă-tii! Marş din portul meu! Şi
acum ţi-am vorbit frumos.
Steluţa – Hai că m-ai supărat. În patru labe şi latră.
Pascu latră.

Steluţa – Acum gudură-te la picioarele mele.

Pascu se freacă în extaz de picioarele Steluţei.
Steluţa îi trage un şut în fund - Marş, potaie prefăcuta!
Pascu schelăie şi se retrage spre colţ.

Steluţa – Acum vorbeşte frumos.
Pascu – Sărut mâna, doamnă. Veniţi des în portul
frumos?
Steluţa – Des.
Pascu – Să nu alunecaţi. Cheiul e ud de la valuri.
Steluţa – Sunt atentă.
Pascu – Dacă doriţi o cafea, poftiţi în biroul meu.
Steluţa – Nu doresc, sunt ocupată. Cinci mii cinci sute
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patruzeci şi trei…
Pascu – O zi bună.
Steluţa iese – Animalul e mai educat decât directorul.
Intră Norel.

Norel – Ce a fost asta?
Pascu – Băi, ce doamnă…Mi-a făcut onoarea să-mi
intre în portul meu.
Norel – Curva aia bătrână?
Pascu – Vorbeşte frumos.
Norel – Să te fi văzut în patru labe…
Pascu – Eu, în patru labe?
Norel – Tu.
Pascu – Când am stat eu în patru labe?
Norel – Adineauri.
Pascu – De ce să fi stat aşa?
Norel – Asta te întreb şi eu, de ce ai stat?
Pascu – În viaţa mea nu am stat în patru labe.
Norel – Ea îţi spunea ce să faci, iar tu executai totul ca
un zombie.
Pascu – Am schimbat abia trei cuvinte.
Norel – Despre rechini, Europa…Futu-ţi morţii mă-tii.
Ha ha ha.
Pascu – Tu mă provoci din nou. Ce ha ha ha?
Norel – Ceva nu e în regulă cu femeia asta.
Pascu – Ce ha ha ha?
Norel – Lătrai frumos.
Pascu – O luăm de la capăt?
Norel – Veneam încoace să văd ce mai e nou cu marfa
noastră. Iar tu te-ai luat de aia. Şi ea ţi-a zis: hai, că m-ai
supărat. În patru labe şi latră. Şi ai lătrat.
Pascu, şocat – Mi-a făcut mie cerşetoarea aşa ceva?
Norel – Asta încerc să-ţi spun. Aşa ca prin vis mi-aduc
aminte că mi-a făcut şi mie ceva de felul ăsta.
Pascu – Stai puţin. Asta nu-i aia de-a dus-o pe paraşuta
noastră la biserică?
Norel – La biserică şi i-a luat o florărie.
Pascu – Nu mai spune.
Norel – Nu ziceai tu că e ceva necurat de când s-au
împrietenit ăstea două?
Pascu – Aşa ziceam.
Norel - Vrăjitoarea are legătură cu dezastrul nostru.
Pascu – Eşti deştept. Foarte deştept.
Norel – Nu am ajuns degeaba unde am ajuns.
Pascu – Aşa e.
Norel – Cum e posibil?
Pascu – Uite că e.
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Norel – Unde mi-ai pus bâta de baseball?
Pascu – Le-am ars şi pe a ta şi pe a mea. Mi-ai zis să
scap de ele când l-am aranjat pe Saşa, după faza cu
invazia cubanezilor.
Norel – A fost implicat şi el Ai lui au acoperit tunelul,
au şters urmele sub nasul nostru.
Pascu – Săracul Saşa! Poate că n-a fost implicat.
Norel – Mai contează?
Pascu – Dar ne-am şters şi noi urmele.
Norel – Fă rost de alte bâte, că avem treabă din nou. Şi
Saşa?
Pascu – E ok. În larg. Cu o bucată de beton legată de
picior. Piciorul stâng. Că la dreptul avea o proteză
super. Am luat-o pentru un văr de-al meu.
Scena 14
Steluţa şi Linda în florărie.

Steluţa – Astea sunt foarte frumoase. Să-mi pui două
buchete pe faţă. Nu vreau să vadă nimeni rănile.
Linda – Te rog, mă sperii. Eşti atât de puternica, cine ar
putea sa te atingă?
Steluţa – Îţi spun, vine vremea. Tu vei rămâne să
veghezi şi să distribui bunătate până va creşte Ea.
Atunci va fi ca şi cum aş fi din nou cu voi.
Linda – Zdrobeşte-i tu pe ei.
Steluţa – Cu ce ar schimba asta lumea? Zilnic se nasc
alţii, mereu mai mulţi şi mai răi. Sunt ca spinii.
Linda – Ajută-i.
Steluţa – Nu am cum.
Linda – Atunci totul e zadarnic.
Steluţa – Odată ce ea se va naşte, nimic nu va fi fost
zadarnic.
Linda – Ştiai din prima zi când ne-am întâlnit că se va
sfârşi aşa?
Steluţa – Nu-mi amintesc.
Linda – Nu te-ai îndoit că merităm viaţa ta?
Steluţa – Să nu te îmbraci gros. Briza va fi plăcută.
Preotului spune-i să fie concis. Iese, se reîntoarce. Dă-le
tuturor felii de cozonac şi vin alb. Şi celor doi zâmbeştele. Se vor ruşina, ai să vezi. Negreşit, se vor ruşina.
Sfârşit.
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CERŞETORUL DIN COLŢ

VICTORIA MILESCU
CASA VÂNDUTĂ
Printre vrăbiile ciugulind resturi
numai de ele văzute
alerg
ce-ar zice mama că mă împiedic
şi nu mai apuc să urc în tramvaiul
cu geamuri înnegrite
ce-ar zice mama că brusc fraternizez
cu cerşetorul
cântând despre cerul Parisului
zeii nu intervin să
pedepsească, să răsplătească
ce-ar zice mama că-mi vând
biedermeierul, chippendaleul, rosenthalul
colecţia de măşti carnavaleşti
şi oglinda veneţiană
cu chipul ei reflectat noaptea
lângă sfeşnice cu îngeri contorsionaţi
ce-ar zice mama că vând covorul de buhara
păstrând forma tălpilor ei alergând
prin apa caldă a lacrimilor din
robinetul uitat deschis
de ziua mea, prima inundaţie cu şampanie
în care tata se scălda fericit
ce-ar zice mama că îmi vând casa
în care ea a copilărit
de mână cu mine
am jucat împreună atâtea jocuri
pierzând şi câştigând pe rând
la ultimul m-a lăsat pe mine să câştig…
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Cerşetorul din colţ
sprijină de genunchi un carton
scrijelite cu cărbune citeşti
versurile poemului tău
ţinut secret, azi în văzul tuturor
împroşcat de noroiul autobuzelor
murdărit de câini
poemul prin care cerşetorul înduioşează trecătorii
devine cu timpul ilizibil
sub copacul cu baloane colorate în loc de frunze
unii se opresc să-şi aprindă o ţigară
alţii să-şi tragă fermoarul
mulţi abia merg sub povara pachetelor, grijilor
în urma unora se aude câteodată
clinchetul unui bănuţ
căzând în gura neagră, ştirbă a zilei.

OMUL CU OCHELARI NEGRI
Omul care nu dă doi bani pe tine
nu te priveşte în ochi
relaxat în fotoliu
comandă whisky, cafea, ţigări fine
dar nu te priveşte în ochi
răspunde la telefon
ascultă, notează
dar nu te priveşte în ochi
îi explici încordat amănuntele
planului de redresare
a suferinţei, timpul pierdut cu găselniţa
ce va lăsa fără somn concurenţa
plusezi, inventezi, inventariezi
scapi sub masă pixul, carnetul, capul
iar ghemul stomacului se rostogoleşte
sub scaunul
celui ce se uită distrat în altă parte
la plecare
îşi ridică pe frunte ochelarii negri
de sub care ies pentru o clipă
două cârtiţe cu boturi umede
cât au săpat să iasă la lumină
iar acum privesc uşor dezorientate…
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SPRIJININD VÂNTUL
Cei doi bătrâni
se ţin de mână
prin oraşul tentacular
se opresc uneori
la câte o scară de bloc
nu, nu aici
continuă să meargă
pe drumul bătut cu piatră rară
conduşi de o veveriţă roşcată
când soarele se micşorează
la orizont se înalţă
o casă din vată de zahăr
cei doi bătrâni merg veseli şi cântă
ca doi copii la primii lor paşi
îndemnaţi de iepurele albastru, lupul argintiu
ispitiţi de farfuria cu supă ce luceşte în zare
şi un coltuc de lună aburind
doi copii orbi, ştirbi, cu chelie
prin oraşul de plastilină...

AMPRENTE SOLARE
El care-i strecura şerpi în sân
şi gândaci în urechi – leac spaimei
el alături de ea în ruliu, în tangaj
dialogând prin semne
ce tăcere asurzitoare cearta lor
când ieşeau la plimbare
fiecare condus de un câine, de o pisică
el, piticul bărbos
ea, o pitică albă
albă ca laptele
stors din steaua
găsită pe trotuar, dimineaţa
pe strada ce duce la piaţa cu vulturul orb
el, vânător de aştri cu patalama
ea spălând cerul cu mopul ca pe o duşumea
când aluneca vreun înger distrat
îl prindeau în coşul de rafie
cu care zilnic mergeau la piaţă
să cumpere ori să vândă câte ceva...

MUZEUL DE SUFLETE
Stă de ore bune
în faţa sfântului străpuns de săgeată
tânăr, blând, captiv într-o ramă
în celebrul muzeu
paznicul vine lângă vizitatorul întârziat:
sfântul a sângerat destul pentru azi
e timpul să se odihnească
ferestrele îşi trag perdelele peste faţă
uşile se blochează pe rând
niciun drum înapoi, doar un culoar
ce duce spre oraşul de ceaţă
purtat de ape dincolo de centura de siguranţă
în urma vizitatorilor se face curat
intră în funcţiune maşinăriile infernale
împingându-i vrând-nevrând în noua glaciaţiune...

GĂSIND ÎNAINTE DE-A CĂUTA
Câte nopţi irosite
ca tu să spui nu
poemul zgârie cerul cu unghii de foc
câte zile sub povara luminii
învăţând să vorbesc, să tac
pietrele m-au lovit
sângele s-a împrăştiat
repede în desenul unui cuvânt
câte stele eliberate din chingi
de un poem rămânând singur
timpul trage de timp
iedera se hrăneşte din trupul castelanei
iedera biruitoare
precum nebunul asupra raţiunii
cât curaj pentru a spune nu
când vrei totul...
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DAN ANGHELESCU
Eseistica lui Wolf von Aichelburg
Motto:

„A thing ofbeauty is a joy for ever…”
Keats

cum a fost şi aceea la volumul Johann Christian
Friederich Hölderlin, tradus de Ştefan Aug. Doinaş şi
Virgil Nemoianu (Minerva, 1977). Aşadar legitimitatea
situării lui Wolf von Aichelburg în perimetrul literaturii
române se află deasupra tuturor îndoielilor. Este ceea ce
subliniază, indirect, şi Dan Damaschin, îngrijitorul şi
prefaţatorul actualei ediţii, când reproduce fragmentar
scrisoarea în care (în perioada anilor ’45) Radu Stanca îi
relata lui Ioan Negoiţescu împrejurarea când el şi von
Aichelburg îşi scriau „… reciproc poezii. El româneşti, eu
nemţeşti. Raletului (Toma Ralet pseudonim al lui von
Aichelburg) una chiar i-o putem publica, de bună ce e.”
Nu sunt lăsate uitării nici strădaniile traducătorului von
Aichelburg căruia, în 1943, la Viena, i se publica –
translarea din limba franceză în germană – Istoria
literaturii române moderne a profesorului Basil
Munteanu. În timp vor urma, numeroase, alte traduceri
din Eminescu, Vasile Voiculescu, Lucian Blaga, Ion
Pillat, Radu Stanca, Ştefan Augustin Doinaş. Considerată
din perspectiva totalităţii realizărilor sale, personalitatea
lui Wolf von Aichelburg trimite gândul la reîntruparea
idealului, astăzi aproape uitat, de om al renaşterii. Cel
care la vremea tinereţii şi maturităţii a suportat detenţia
în închisorile comuniste (Aiud, Gherla şi Canalul Dunăre
Marea-Neagră), după stabilirea la Freiburg im Breisgau,
s-a bucurat de o consideraţie cu totul specială atât în
calitate de scriitor, membru al PEN Club-ului, cât şi în
aceea de compozitor de muzică simfonică, de pictor (ale
cărui lucrări au fost apreciate în marile expoziţii de la
Freiburg, Heidelberg, Luxemburg, Strasbourg) şi de
conferenţiar invitat la marile universităţi şi posturi de
radio din Europa.
Tipologic sunt un estet afirmase von Aichelburg întro epistolă adresată lui Ştefan Augustin Doinaş, reamintită
de prefaţatorul Dan Damaschin. Neobişnuit de bogatele
şi multilateralele înzestrări ale poetului şi eseistului pun
în lumină o sensibilitate aparte şi – mai ales – o anume
acuitate în a surprinde misterioasele evanescenţe ale
faptului de artă. Analizele lui – desfăşurate cu
neobişnuită dezinvoltură pe o largă şi diversă paletă a
formelor de exprimare artistică – surprind prin abilitatea
abordării unor limbaje care – prin specificul şi natura lor
– se situează, uneori, la distanţe galactice unul de celălalt.
Ceea ce reaminteşte teza lui Schleiermacher potrivit
căreia omul nu mai poate fi considerat un simplu loc de

Se pare că rostirea din motto-ul de mai sus, decupată din versurile lui Keats, s-a transfigurat într-un adagiu
ce a călăuzit gândirea despre artă a celui despre care
încercăm să vorbim în cele ce urmează.
Aparţinând uimitoarei generaţii de scriitori care
(pentru scurtă vreme) înflorea în România interbelică,
poetul şi eseistul transilvan de etnie germană, Wolf
Freiherr von Aichelburg rămâne o personalitate, din
păcate încă – nedrept de – puţin cunoscută. Nu mult
înainte de rotunjirea unui veac de la naşterea sa (1912),
scriitorul reintră în relativa vizibilitate a actualităţii
literare printr-un volum cu titlu incitant, Criza sufletului
modern în poezie şi alte scrieri româneşti1 .
Retipărirea principalelor texte2 ale sibianului, publicate de-a lungul timpului în volumele sau revistele la care
a colaborat recuperează un scriitor cu o dublă
apartenenţă: pe de-o parte la literatura de expresie
germană din Transilvania, dar care – în egală măsură –
se revendică şi în rândul celor ce au slujit, cu talent,
graiul românesc. Multe din scrierile lui, eseuri şi poeme,
fiind elaborate direct în limba română, alături de care
apar variante dintru început gândite în ambele limbi. De
altfel debutul său eseistic s-a produs în Revista
Fundaţiilor Regale. Abia ulterior aveau să-i apară articole
în Revista Cercului Literar de la Sibiu, în revistele
Transilvania, Euphorion, Secolul 20, ori, câte o prefaţă, manifestare a unui unic limbaj care îl transcende.
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Ceea ce îl singularizează în mod deosebit aş spune că
este prezenţa unei gândiri, sau – mai degrabă aş spune –
a unei Weltanschauung de sorginte muzicală. Este o
viziune ce pulverizează apăsările sufocante ale materiei,
în sensul verlainianului plus vague et plus soluble dans
l’air.

Survenirea acestui mod de gândire îşi revendică
apartenenţa la teritoriile unui limbaj cu totul diferit ca
natură, (limbajul muzical!), ce determină un alt mod de
înţelegere a „obiectelor” de artă, accentuându-le
evanescenţa şi vibraţia spirituală. Aceasta şi pentru că, în
modul în care se manifestă percepţia sa, arta sunetelor
este unicul universal prin care omul se singularizează,
eliberându-se de toate constrângerile alterităţii, ea
deţinând misterioasa şi inexplicabila putere de a se
refuza decăderilor contingenţei, în sensul în care se
ilustrează (printr-o celebră rostire a poetului Ştefan
George) însăşi inefabilul: “Să nu fie nici un lucru acolo
unde cuvântul lipseşte” (kein ding sei, wo das wort
gebricht). Întâlnim aici dimensiunea aparte a artei
sunetelor ca discurs al interiorităţii ce se exprimă în
adevăruri faţă de care cuvintele nu ştiu decât să tacă!.. Nu
e deci de mirare că Ştefan George este chiar unul dintre
acei poeţi de care eseistul von Aichelburg se va fi
apropiat cu o deosebită preocupare.
Interesante în eseistica aceasta sunt şi vastele
deschideri, întrepătrunderea de orizonturi cu care
autorul operează – aş spune – pe coordonatele interioare
ale fenomenului cultural. Aducând, de pildă, în discuţie
aero-futurismul lui Filippo Tommaso Marinetti,
consideraţiile sale capătă o plasticitate specială datorată
contrastantelor sugestii din sfera picturalităţii, acolo
unde forma şi culoarea capătă forţă de transfigurare iar
viziunile dobândesc acele reliefuri care îl exprimă – de
data aceasta – pe Wolf von Aichelburg pictorul.
Trimiterile la Picasso, Cirico, Braque, Lèger, la Italia ca
patrie a lui Carducci, a sonetului, a operei serria, acordă
discursului auctorial un întreg şi fastuos ceremonial de
nuanţă quasi-orchestrală. Plurivocitatea perspectivelor
prin care cunoaşterile şi intuiţiile sale ni se adresează
vădesc inflexiuni şi farmec de polifonie renascentistă.
Este ceea ce îi modelează singularitatea rostirilor, cel care
„vorbeşte” fiind când poetul, când muzicianul, când
gânditorul subtil, când pictorul (miniaturist) dăruit cu
harul special al înluminurii şi coloristicii.
Dintr-o astfel de perspectivă Wolf von Aichelburg

se apropie de poezia lui Rilke, afirmând că vorbeşte
despre „… primul poet care nu numai în literatura
germană, ci poate şi în literatura universală, a
inaugurat/…/ preocuparea poeziei pentru inexprimabil3”. Acest termen poate fi considerat unul dintre
cuvintele cheie în înţelegerea operei celui care a scris
Elegiile Duineze. Între el şi Mallarmé (preocupat – ni se
spune – şi el de „poezia pură în direcţia frumosului
absolut”), eseistul vede, ca diferenţă, faptul că ultimul ar
tinde către o tăinuire şi o închidere a sensului. „Rilke,
dimpotrivă – se subliniază – tinde spre descoperire/…/obsedat de o nouă misiune a poeziei însăşi4…” Ne
reamintim că Ideea de misiune a poetului (Dichterberuf)
îşi făcuse apariţia încă din poetica lui Hölderlin5 de unde
o va fi preluat şi un alt mare poet al graiului (dar şi al
exilului) românesc, Horia Stamatu, cel care l-a tradus pe
Hölderlin în limba spaniolă.
Însă atunci când se vorbeşte despre tăinuirea şi
închiderea sensului, exprimarea duce gândul la acea
înnoptare a sensului asupra căreia se oprise cândva
Schelling, şi pe care, ulterior, Martin Heidegger o va fi
reluat în meditaţiile sale, acolo unde poemele lui
Hölderlin păreau să deschidă orizonturi profunde
atotcuprinzătoarei gândiri despre Fiinţă.
Ceea ce acordă o stranie singularitate notaţiilor lui
von Aichelburg asupra poemelor lui Rilke se datorează, în
proporţie apreciabilă, unei gândiri în care imaginile
lumii apar filtrate prin universului rarefiat, purificat de
obiectualitate (die Gegenstandlosewelt în estetica
germană), al artei sunetelor. Atunci când afirmă că arta
acestui poet „surprinde un lucru sau o stare în
intimitatea lor cea mai ascunsă, acolo unde orice
caracterizare aparent adecvată se destramă şi devine
irelevantă”, el descrie în fond modul în care imaginea
lumii (înţeleasă – cum ar spune Wittgenstein – ca
totalitate a ceea ce există şi de asemenea a ceea ce nu
există) survine înnobilată de o puritate spirituală ce e

specifică doar muzicii. Tainicele puteri ale acesteia
dizolvă tot ce aminteşte de obiectualitate, de
materialitatea oarbă şi densă, de substanţialitatea
primitivă, mereu exterioară, inoculând supleţea eterată a
nousului. Iată de ce în consideraţiile sale, von Aichelburg
afirmă tranşant: „...caracterizările, denumirile fixează un
lucru, indicându-ne topos-ul, dar în acelaşi timp îl şi
ascund.” Ascunderea – continuă el reluând, în ecou,
aserţiunile lui Martin Heidegger – fiind o „funcţie
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primordială a limbii ca atare/..../Definind un lucru,
vorbirea ascunde faţa lui; vorbind, mutăm sensul, fără a-l
surprinde, fără a-l dezghioca.”6
Impresia de modelare muzicală a modului său de a
gândi arta e întărită şi atunci când eseistul consideră că
„...Rilke evită aşa-numita imitaţie a lumii din afară: el
declanşează parcă un mecanism secret prin care obiectul
începe să vorbească de la sine, el însuşi…” concluzionând, într-un apofatic enunţ: „doar prin neexprimare ne
apropiem treptat de punctul auto-dezvăluirii
obiectului”7. El citează acea rostire din a 9-a Elegie Duineză: „...Erde, is es nicht dies, was du willdst: unsichtbar
in uns erstehn?” („nu e asta oare, ce îţi doreşti,
pământule: să renaşti în noi, invizibil?”). Natura
muzicală a gândirii ce singularizează eseistica lui von
Aichelburg îşi dezvăluie sorgintea în distanţa la care se
situează faţă de contingent, în evanescenţele şi gravitaţia
obstinată întru spirit, metafizic gândit, ca suprasensibil.
Fără nume (namenlos), consideră el, înseamnă fără
materie şi imagini, pre-simţire în orb a lucrurilor. Dar ce
este, oare, muzica dacă nu arta ce respinge imaginea?
Dintr-o asemenea perspectivă, lumea lui Rilke – în
accepţia lui von Aichelburg – capătă certe afinităţi cu
universurile magice. Iată de ce se impune ca lucrurile şi
sentimentele să rămână nenumite (namenlos). E singurul
mod în care ni le putem însuşi: „etichetându-le, mai
degrabă le îndepărtăm de noi”. Prin urmare, acţiunea
poetului trebuie să fie de ne-exprimare, de intimă
identificare cu ele. Dând „lucrurilor o conştiinţă nouă,
de esenţă umană./.../poetul exaltă inexprimabilul care
constituie, în fond, o re-creare a lumii înconjurătoare,
prin înălţări poetice sublime: aber zu sagen, versteh, oh
zu sagen, so, wie selbst die Dinge niemals inning meinten
zu sein (dar să o spunem, înţelege-mă, aşa să o spunem,
cum niciodată lucrurile însele nu şi-au închipuit să fie în
adâncul lor). Contopirea noastră cu firea lucrurilor

/…/pe cale de sensibilitate, nu de acaparare raţională, le
mântuieşte8” şi le face să dăinuie.
Dacă în discursul cotidian actul înţelegerii şi cel al
credinţei sunt separate, arta sunetelor se vădeşte ca
teritoriu de exprimare implicită a sacralităţii, tocmai
pentru că ea incumbă un tip de înţelegere ce presupune,
instantaneu (aşa cum von Aichelburg chiar recomandă)
participarea şi explorarea realităţii din interiorul ei, dat
fiind că percepţia prin simţuri ne depărtează de esenţă9.
(Să ne reamintim: poemul lui Parmenide condamna
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tocmai lumea percepută prin simţuri – aesteton – drept
ireală!..) Din incapacitatea de a se măsura cu infinitul,
limbajul era supus astfel unei grave devaluări. Survine însă
instantaneu manifestarea unui act care, în specificul lui
este – şi totuşi nu este – numai comunicare; căci în muzică
spiritul se regăseşte în ceea ce nu poate fi spus în vorbire.
Abia de aici încolo avem elementele prin care putem
cuprinde şi decripta Criza pe care Wolf von Aichelburg o
aducea în dezbatere. Ea se profilează ca stare de gravă
disonanţă ivită în însăşi destinul metafizic al poeziei:
„...criză a substanţei poeziei însăşi /…./ criză metafizică”10.
Potrivit lui, esenţa Poeticului, aşa cum s-a ivit în lume cu
Pindar, cu trubadurii, cu Hölderlin, Schiller, Keats sau
Francis Thompson se realiza în preamărirea orfică. „Imnul
poeţilor, subliniază eseistul, de multe ori e regret dureros,
(poeţii) se îndoiesc de eternitate, de iubire, de Dumnezeu.
Dar niciodată de veridicitatea sentimentului lor propriu,
de poezia însăşi. A thing ofbeauty is a joy for ever11 , citează
el din elegiacul Keats. Din perspectiva potrivit căreia,
laolaltă, poetul şi eseistul îşi exprimă şi îşi argumentează
îngrijorarea se consideră că poezia, în devenirile ei, s-a
lăsat traversată de o devastatoare părăsire a preamăririi
orfice. Semnul prezentului se situează acum sub ceea ce el
numeşte l’avare silence et la massive nuit12. Marcată de
agoniile insensibilităţii („…l’insensibilité de l’azur et des
pierres) de un tragism al infertilităţii celui sortit să rămână
fără har, acum se ivesc îngrijoratele interogaţii faţă de
soarta poeziei închisă în sine însăşi. Wolf von Aichelburg
crede că Mallarmé şi Eliot se izbesc de limitele verbului,
acelea care frizează amuţirea, drept pentru care citează
celebrul vers, repetat de trei ori, în The Hollow Men al lui
T.S.Eliot: „This is the way the world ends./ This is the way
the world ends./ This is the way the world ends;” cosiderând
că în „…această fioroasă repeta-re/…/conţinutul versului
este atât de copleşitor…” pentru că „…gândirea poetului se
izbeşte de neant, de stânca din care nu mai ţâşneşte niciun
izvor …”
Din perspectiva problematicii care deja se întrezăreşte sub zenituri viitoare se profilează o secretă nostalgie
către repunerea în proporţiile umanului a unei ordini pe
care, evident, nu o mai stăpânim şi în care deja nu ne mai
recunoaştem. Omul a încetat să mai fie considerat – ca pe
vremea anticilor – măsură a tuturor lucrurilor. Iată, în
fond, semnificaţia adâncă prin care este lecturată această
Criză a sufletului modern pe care poetul şi gânditorul o
resimt şi o denunţă pentru toate tărâmurile spiritului, nu
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doar pentru acela al Poeticului, ci şi al Artei în genere.
Ecourile ideilor lui Oswald Spengler nu sunt deloc
departe, având în vedere că se vorbeşte despre Timpul
Faustic, timp distructiv, timp al sărăciei spirituale
(dürftiger Zeit), timp ce se refuză oricărei interiorizări.
Poeţii sunt printre cei dintâi care vor resimţi efectul
acestor forţe pustiitoare şi avertizează, aşa cum a făcut-o şi
Hölderlin în atât de cunoscuta şi des invocata lui
interogaţie: Wozu Dichter in dürftiger Zeit? (La ce bun
poetul într-o lume săracă?)
Fiinţări speciale, de necuprins în chingile raţionalităţii, poezia şi muzica formează împreună paradoxalele
lumi ale unui veşnic departe şi, totuşi, ale unui inexplicabil
aproape. Căci – la nivelul esenţelor – ele cunosc amplexiuni şi intersectări păstrându-şi, cu toate acestea, o indelebilă identitate. Ceea ce sugerează ideea unei perihoreze a
tuturor lumilor artei sub raport cu toate celelalte lumi
posibile. Intr-o asemenea lumină, aserţiunea plotiniană,
potrivit căreia în spirit (nous), orice e conţinut în orice, fără
a-şi pierde identitatea, cunoaşte o firească aplicabilitate.
Aşa cum încercam să demonstrăm, personalitatea lui
Wolf von Aichelburg este una deosebit de complexă şi ea
nu se reduce doar la aceea a unui simplu estet aşa cum, cu
modestie, încerca să-şi motiveze preocupările pentru artă.
Frecventând deopotrivă filozofia culturii, metafizica,
estetica, practician efectiv al unor forme de artă (limbaje
situate la mari distanţe unele faţă de celelalte), fostul
„cerchist” sibian se dovedeşte un rafinat şi subtil analist,
atât în sesizarea unor particularităţi ale fenomenului
poetic, cât şi în teritoriile rarefiate ale artei sunetelor.
Dincolo de tot ceea ce s-ar putea broda pe o asemenea
temă, faptul – extrem de important – este că frecventarea
universurilor Eutherpei i-a influenţat gândirea până în
cele mai mari profunzimi. Astfel se explică de ce,
considerată din perspectivele lui, esenţa poeticului posedă
nu numai o vizibilă tentă de apofatism, ci şi o situare sub
semnul heraldic al condiţiei atât de volatile a muzicii. Se
pune în lumină existenţa unui anume joc, foarte
interesant, ce se concretizează într-o dublă prezenţă: fie
aceea a unui vorbitor în numele poeziei, deci fie poetul, fie
muzicianul care – şi el – se află mereu pe aproape.
Vorbele, gândurile, viziunile aparţin când unuia, când
celuilalt. Jocul subînţeles apare la lumină atunci când
scriind, de pildă despre Muzicalitatea în poezie, vocea
auctorială chiar ţine să-şi precizeze identitatea subliniind:

„voi căuta să adaug /…./ câteva reflecţii din punctul de
vedere al muzicianului.”).
Nu va fi deci de mirare că eseistica aceasta exaltă
evanescenţa (quasi muzicală) a poemelor lui Rainer Maria
Rilke, considerat drept „primul poet, nu numai în
literatura germană, ci poate şi în literatura universală, care
a inaugurat – să-i spunem aşa – preocuparea poeziei
pentru inexprimabil”. Muzicalismul modului său de a-l
gândi pe Rilke devine aici cât se poate de vizibil: în ipoteza
că am încerca o definire a artei sunetelor, ce este muzica
dacă nu acea artă ce aparţine, în cel mai înalt grad,
inexprimabilului? Cine – şi cum – s-ar încumeta să
povestească ceva despre ce „spune” muzica? Prin urmare,
poezia, pe trepta cea mai înaltă a devenirilor sale (aşa cum
von Aichelburg o percepe şi o descoperă la autorul
Sonetelor către Orfeu) se situează, prin inexprimabilul ei, în
imediata proximitate a artei sunetelor, devenind voinţa de
reprezentare a existenţei pure. Deci – fără teama de a
comite o eroare – putem susţine că, indirect, vorbind
despre universul Elegiilor Duineze (ce se refuză şi se
păstrează mereu depărtat faţă de tot ceea ce l-ar putea situa
în sfera imanenţei, a „substanţei”, a materialităţii brutale şi
primitive), vocea auctorială vorbeşte despre toposurile
muzicii care – şi ele – sunt situate într-un dincolo, depărtat
de orice rostire şi purificat de obiectualitate. Evident, în
respectiva cugetare, arta sunetelor este înfiripată pe
dimensiuni de supra-sensibil, de migraţie tainică prin
universurile sublimului şi ale eteratelor magii amintind de
nousul anaxagoreic.
Provenite de din asemenea orizonturi, reflecţiile lui
von Aichelburg gravitează înconjurate de conotaţii
seducătoare. Privită astfel arta sunetelor îmbracă aspectul
unui tărâm aparte, de-ne-cuprins în chingile raţionalităţii,
un veşnic departe şi totuşi un inexplicabil aproape. Ea se
păstrează, într-o indelebilă identitate, cu miraculoasa
putere de a străbate aburoasele profunzimi ale fiinţei
până în marginea hotarelor acelei depărtări esenţiale ce ne
desparte de Dumnezeu. Este ceea ce va fi simţit, probabil,
Beethoven atunci când mărturisea că muzica este o
mediere a divinului şi o revelaţie mai înaltă decât orice
înţelepciune şi filosofie.

Când se pronunţă, eminamente, asupra fenomenului
sonor, von Aichelburg e preocupat de „mecanismele”
secrete, niciodată elucidabile în totalitate. Două sunt
elementele limbajului sonor, tensiunea şi echilibrul
(imponderabile şi ele) ce contribuie, potrivit lui, la
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configurarea antitezelor fundamentale din care se
constituie „… un sens muzical.”
Un al treilea element prin care autorul creionează
fenomenalitatea lumilor sonore este „motivul”, unitatea cea
mai mică a unui discurs muzical. Pornind din perspectiva
acestuia eseistul urmăreşte, desigur lapidar, formele şi
travaliul aferent unei simfonii beethoveniene (a V-a)
concluzionând: „Vrea motivul nostru să ne comunice ceva?
Negreşit că da. Nu însă un conţinut care s-ar putea
exprima şi în cuvinte. În acest caz, probabil nici nu ar fi
fost compus, de la bun început./…/Gestica motivului nu
este traductibilă. Are o logică intrinsecă. Este mai mult sau
mai puţin expresiv, dar nu datorită faptului că vrea să
comunice un conţinut logic, important sau nu.” (Ce ne
spune muzica?).
Pentru Wolf von Aichelburg arta sunetelor – prin
natura ei – cunoaşte desfăşurări la nivelul unor dimensiuni
spirituale şi mentale dintre cele mai înalte.
O primă observaţie: spre deosebire de celelalte arte,
muzica – în sensul de fenomenalitate auditivă – şi-a
pierdut istoria. Nu mai ştim nimic, spune von Aichelburg,
despre ceea ce s-a petrecut în imemorialele vechimi ale
muzicii: „pentru epocile din antichitate, (istoria) se
limitează, în mare parte, la descrierea instrumentelor, aşa
cum acestea se văd pe monumentele plastice. În loc să
vorbim despre muzică, fenomen sonor, pe egiptenii vechi
îi tratăm cu poveşti religioase, iar vorbind despre greci ne
oprim la teorii complicate/…/Unde rămâne dar
muzica?”(Foarte puţină istorie).
Trecând în revistă ceea ce numeşte „ skandalon-ul ” lui
Igor Stravinski, von Aichelburg ia în discuţie şi
rememorează afirmaţia, devenită celebră prin care autorul
Păsării de foc scandaliza întreaga lume muzicală într-o
prelegere ţinută în Statele Unite ale Americii: „Dacă,
spunea Stravinski, precum este întotdeauna cazul, muzica
pare să exprime ceva, aceasta este doar o iluzie şi nu o
realitate…” Afirmaţia e catalogată de comentator mai mult
ca o „exagerare polemică” şi nu ca un adevăr ce ar trebui
să tulbure percepţia şi reflecţiile asupra fenomenului
muzical. Dar, indirect, un răspuns complex şi interesant la
această – doar aparentă! – provocare, îl oferă (evident,
muzicianul) von Aichelburg în eseul despre Comicul în
muzică. Abordând problema raportului ce poate exista
(sau nu?) între muzică şi cugetare este adus în discuţie
Richard Strauss care, ni se spune: „…în poemul simfonic
Aşa grăit-a Zarathustra, are un pasaj intitulat: despre ştiinţă.
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Suntem nedumeriţi. Ce poate să ne spună muzica despre
ştiinţă? (se întreabă comentatorul). Strauss însă
intenţionează în mod candid o fugă în registrul grav al
orchestrei. Bănuim: registrul grav ar reprezenta seriozitatea
ştiinţei, în forma relativ complicată – dar pur muzicală – a
fugii, metoda ştiinţifică. Nu-l vom intui niciodată. Nimeni
nu poate şti intuitiv ce este ştiinţa. Are nevoie de o
definiţie. Această definiţie, la rândul ei, nu poate fi decât
raţională, deci verbală. Tot ce are nevoie de o verigă
explicativă este, în genere, inutilizabil în muzică. Muzica
este neexplicativă prin definiţie. De aceea şi comicul
nostru, depistat de vreun interpret în muzică, se bazează –
credem noi – pe o neînţelegere. Comicul nu poate fi
conceput fără o cugetare. Muzica însă se compune prin
semne inexplicabile, deci inaccesibile cugetării.
/…/Realitatea rămâne în afara motivului sonor.
Contingeţele sunt arbitrare.”
Fără îndoială, rememorând o afirmaţie a lui Nicolae
Balotă am putea repeta şi noi că Wolf von Aichelburg
reprezintă, în continuare, „acea Europă a verbului din care”
şi noi facem parte, iar readucerea în actualitate a scrierilor
sale merită, cu prisosinţă, salutată.

______________________________
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LUCA
PIȚU
(14.I.1947 - 14.VI.2015)
Memorialul din Kaschwana
I. Aşternutul din frunze uscate: la litière, the litter
Codrenii? Locuitori cajvanieni ai unui cătun cam
îndepartat de satul principal, poziţionat, cătunul, într-o
văioagă de vânturi ocrotitoare, cu excepţia poate a fratelui
Iacob Ureche, a cărui gospodărie se afla la doi paşi de
Pădurea Baronului Kapri, alături de drumeagul ducător la
Gura Solcii, paradis al multor braconieri + pescari în ape
tulburi. Cândva, davnâm-davno, unceşul George Şoldan ma luat cu el în preumblare p-acolo, ocazie de a mă hulpăvi la
brînza de putinei cu mămăliguţă, oferită de gazda
penticostală, şi de a-l face, astfel, niţeluş de cacao.. La
întoarcere, ne opream şi pe la mătuşa Georgiana, cumnata
lui arbureancă, văduvă după unceşul Toader şi mamă a
verilor mei mai mari Sidor + Floarea. Sidor mai ales, pe care
aveam să-l fantasmez în toată copilăria drept un frate mai
mare şi proteguitor în conflictele cu ceilalţi puradei
turbulenţi. L-am revăzut, după ani, pentru ultima dată,
văleat 1979, la ceremonia neoprotestantă de astrucare a
fratelui meu George. Casa lor se afla tot sub un deal, de pe
care cobora către ea o cărare. Aveau fântîniţă în curte, de
garduri nu duceau nevoie, iar după colhozizare, hambarul
lui Dumnezeu la îndemână, vorba martorilor lui Iehova din
zonă, orătăniile scormomeau unde aveau chef, din pădure
se aduceau noaptea lemne după necesităţi, iarba era
abundentă în pîraie, ştiuleţii numeroşi pe tarlalele din jur.
Lipsea doar magazinul alimentar, mai ales iarna cînd se
duceau cu sania la cumpărături, fie în Todireştii mai
apropiaţi, cu gară dotaţi, fie în Cajvana baştinală.
Apoi a venit, parşivă, sistematizarea rurală a Tovului
Ceauşiu. Incet-încet, presaţi discret ori amendaţi, or
trebuitără codrenii să se autodemoleze şi să-şi ridice
case în vatra satului, pe terenuri prelevate fie chiaburilor,

în 1958, fie înscrişilor la ceapeuri, rămşi, aceştia, doar
cu lotul ajutător nedepăşind treizeci de ari. Ei, codrenii,
dar şi cei răsfiraţi în locul numit Sălişte, unde se
măritase Vironea, fata mai mică a Săcrităresei, în
avalul pîrîului Cajvanei, unde se aciuaseră sau Iliţoii,
sub dealul Beldeanului, unde îşi aveau gospodăriile
delegionarizatul Donsă Tilihoi + bătrînica de la hotarul cu Soloneţul vecin.
Fireşte c-am visat deseori, adult, locurile codrene.
Din motive înalt jungiene. Se făcea, în ele, în vise, că
explorez trasee încă necunoscute mie, că descopăr
văioage şi cotloane noi ori gospodării interesante,
ajungând chiar pînă la cea mai îndepărtată dintre case,
a Ţîcşenilor pare-se, ridicată, pe malul rîului Solca,
unde mi se parea că zăresc şi o moară, în amonte de
Gura Solcii şi confluenţa cu apa Sucevei, afluentă, la
rîndul său, a Siretului. Pînă acolo mai erau cîteva case,
printre care am trecut, o singură dată în viaţă, când am
purces cu tătînele la aratul primaveral al unui teren ce
nu ne aparţinnea. Paternelul se orientase după stele,
neavînd ceasornic în bătătură, şi ajunsesem prea
devreme, cam pe la două noaptea. Trăgea lîngă
respectivele gospodării şi mă lăsa să mai dorm în
căruţă, pe fân, iar el moţăia lîngă coarnele vitelor. Avea
să-mi povestească mai tîrziu că erau aproape toţi
căjvănarii pâlcului de case martori iehovini, interzişi
carevasăzică, însă greu de prins asupra faptului la o
asemenea mare distanţă de centrul comunal şi sediul
miliţiei, inimă a partidului care bate, bate, bate şi calcă
totul, inclusiv tortul, în picioare.
Tot acolo, nu departe, pe o costişă tufoasă, aproape
de pârâu, avut-a paternelul meu o fâneaţă, ce a apucat
s-o vîndă înainte de colectivizare. Una din cele mai
vechi amintiri îi legată de ea. M-or luat şi pe mine cu ei
cosaşii, între care fratele Onofrei Andreica, vecinul de
din vale. Se cosea greu, iar pe brazdele numibile
andains, ci nu sillons, din loc în loc şerpi neveninoşi des couleuvres adicătelea -, tăiaţi la viteza coasei, cărora
le spuneau, greşit, năpîrci, căci relaţionate în mintea lor
cu pasagii evangheliene sau veterotestamentare despre
unii fils de vipères. Nu m-or pus la treabă. Umblam de
colo-colo, desculţ, şi căutam fructe de pădure ori alune.
Mai vechi decât atât să hie doar suvenirul cu claca
dela mutatul şurii din lateral în faţa casei, pe un teren
obţinut la schimb cu unceşul Luca al lui Precob, mutat
mai iscusit decât translatul ceauşiu al bisericilor
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bucureştene. Stăteam în geamul casei vechi, de tip
creanghian, cu o singură cameră, şi mă uitam la
clăcaşi. Unceşul Iacob Şoldan, pilangiul, profitînd de
inatenţia tătînelui proaspăt penticostalizat ori de
absenţa lui din preajmă, venea în odaie şi îmi mai
dădea câte un păhăruţ de holercă spre a cinsti pe
fereastră cu vecinii ortodocşi, spre hazul discret al
acestora. Oleacă mai tîrziu, şura fiind mutată deja, mă
lua tătînul la Pădurea Baronului, cam pe la mijloc
noiembriu, să adunăm o căruţă vîrfuită de frunze
uscate, bune de aşternut vitelor din grajd şi uşor de
preschimbat în gunoi de gunoit ţarinele. Ne prindea
primul omăt, dar ajungeam, tîrîş-grăpiş, după vreo trei
ore de mers anevoios, în ogradă şi decărcam la litière,
numită litter pe angliceşte, ceea ce-mi reaminteşte, de
fiecare dată cînd întîlnesc vocabulul, comportarea pe
sol brit a Neonilei, proafă submediocră de English la
Politehnica Ieşeană, unde soţul dînsei mare mahăr erea
şi totodată coleg cu soţul Herthei Perez - şefa catedrei
de limbi germanice de la Universitatea Cuzană de pe
vijeliosul Bahlui -, care, în fruntea unui grup de
anglişti, făcuse o excursie de studii în Marea Britanie.
Neonila, povesteau dumnealor la întoarcere, ori de câte
ori avea de pus vederi la poştă, căuta cu grăbire cutii
stradale pe care scria LITTER, îşi depunea misiva, apoi
comenta dispreţuior pe localnicii prost știutori de
ortografie… din moment ce scriau aşa ceva în loc de
LETTERS.
Reuşise să-şi facă rost, prin mijloace similare, şi de
o blană scumpă, iar soţului îi spunea la întoarcere,
pentru justificare, că la Londra conferinţele ţinute de
străini se plătesc foarte bine. Aviz amatoarelor!

Am poftit-o înăuntru, am stat de vorbă. Avea un
băiat cu care schimba scrisori, tot căjvănar, dar absolvent
deja, şi cu care urma să se mărite după încheierea
studiilor. Un logodnic dară, cu care, după cutuma
căjvănară, nici nu se punea problema înturlucării
amoroase înaintea căsătoririi la besearică. Mă ruga, dacă
pot, să-i împrumut vreun roman interesant. Coboram
apoi amândoi şi intram la scara cealaltă a blocoteţului,
unde locuia poetul Lucian Vasiliu, cu care cinam
aproape seară de seară pe bază de conserve cu peşte ori
fasole cu varză. C-aşa erea pe vremea ceea, scrie-i-aş,
mereu şi mereu, numele pe toacă! I-am prezentat-o, am
conversat niţel şi, la urmă, i-a împrumutat poetul-amic
un roman, recent apărut, de Ni\zcolae Breban, pe care,
spre amuzamentul nostru tăcut, avea să-l înţeleagă la
primul nivel, neatingând-o ironia subiacentă, drept o
proză sentimentală cu doi ce se cunosc într-o staţiune.
Am invitat-o, o dată, cu gând culturalizator, şi la
Filarmonica ieşeană, pentru un concert simfonic. Părea
să-i placă. Părea să se simtă bine. Pariez că-şi aminteşte
mereu de inefabila experienţă fosta ştudeantă împreună
cu care am evocat Codrul ei, unde toamna, adolescent
deja, mergeam cu alţi vecin şi cu trăistuţele de potol în
bandulieră, să paştem vitele + oile, revenite de pe
muntele Lucina. prin diversele văi din preajmă, frigând
barabule la spuză, căutînd cuiburi de păsărele sau
speriind iepurii din hăţişurile Luncii Grivăţului. Fireşte,
după 1962, anul nefast al colectivizării, gospodarii aveau
să taie toţi pomii fructiferi, toate tufişurile, toţi arbuştii
de pe terenurile lor, başca răchitişurile din văgăuni.
Codreanca le prinsese pe toate astea, părinţii ei, după
sistematizarea ceauşie, fuseseră însă siliţi să treacă în
comună, lăsându-şi cătunul de izbelişte, în bătaia
II. Floarea, copila din Codru
vânturilor şi animălurilor silvatice.
Da sie nicht sprach: Ich liebe dich!,
Colega Măriei resimţea dur aceste «întîmplări
Musste ich weinen bitterlich.
întâmplate» şi, altă dată, mi-a mărturisit, cu o undă de
O fiinţă melancolică şi pură, colega de bancă a mâhnire în glas: «Am să las cu limbă de moarte să-mi
surorii mele Măria. M-am trezit cu ea la uşă cînd încă scrie pe cruce : Aici îşi doarme somnul de veci Floarea, o
mai locuiam în garsoneria de pe Corabia Nebunilor, la fată din Codru.». Eh oui, les amis/J’ai croisé la Pureté/
Hulubărie, în Cartierul Latrin al Nicolinei. Mi-a spus Dans ma mûre jeunesse./Elle était tristounette, sinon
că-i ştudeantă la Agronomie, că a terminat liceul la codréenne,/Et je n’allais pas l’oublier de sitôt.
Suceava, că la şcoala generală din Cajvana o avusese
Azi, cu un picior în necunoscut, mă simt tulburat de
colegă de bancă pe sora mea, că nu prea avea cunoş- amintirea ei cât André Breton de Nadja ori precum
tinţe prin Iaşi, nici consăteni studentini nu găsea, că Cioran de Susana Soca, după dispariţia acesteia, qui
simţea nevoie să steie de vorbă, în grai căjvănar, cu n’était pas d’ici, în accident aviatic sud-american. Mă dau
cineva mai şcolit decât ea.
şi eu rotund, n’est-ce pas?
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LXIV

MARCEL LUCACIU
POEM
cuvântul
mă sfâşie
nescris

îți șoptesc numele
într-o rugăciune
a inimii
depărtarea se face
noapte
visul e totdeauna
coșmar
tu nu-mi răspunzi
din somnul
oglinzii
în țara matelotului
nu mai
trăiesc
abia exist
sunt un străin
în viața
mea

SCRISORI CĂTRE ISOLDA
LXIII

LUMINA

scriu
cu o nefericire
egală mereu
numai așa pot
trăi în
papúria
fără să văd
noaptea din
jur
fără să cred
în zeii
politici
fără să sper
în matelotul
nebun
până la urmă
fericirea ține
doar
de culoarea
lentilelor

întunericul
nu e
decât umbra luminii
ţâşnind
din adâncuri

DEMOCRAȚIE
iată
a venit
vremea când viermii
se decorează
unii
pe alții
cu aripi îngerești
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ADRIAN ȚION
Hârtia albă
( urmare din numărul 2 (7) aprilie 2015)

Un țâr ca el nu poate înmagazina atâta aer ca să
străbată bazinul de la un cap la altul. Plămânii lui,
amândoi, sunt cât unul sănătos de-al meu. Dar i-a
plăcut ce i-am spus, de-aia a fost de acord să vorbească
mai departe cu mine. Altfel cred că mă repezea. Până la
urmă așa s-a încălzit, sărăcuțul, că în scurt timp a
început să-mi povestească amintiri din copilărie. Auzi
la el! Câtă nostalgie! Cum l-a aruncat Arpi Chiorul în
apă. Ce idiot! Cum le măgulești orgoliul, cum îți
ciugulesc grăunțe din palmă. Nu-ți trebuie studii
superioare pentru asta. Trebuie doar să-i cunoști. Și eu
îi cunosc, har Domnului! Nu i-aș mai fi cunoscut. Altfel
nu-i nimic de capul lui. E slăbănog și alb ca varul.
Probabil fumează mult. Deseori iese afară la o țigară.
Dar Rica a fost încântată. I-am lăsat povestind. Păreau
antrenați în discuție. Ce vor fi discutat atâta? În orice
caz, fizic se potrivesc: slăbănog el – slăbănoagă ea, alb el
– albă ea.
Din categoria „cretinism masculin” am multe.
Ascultați-o pe asta, fetelor.
De regulă, știți bine, ies pe la miezul nopții, când se
închide. Ce pățesc într-o noapte? M-am îmbrăcat și am
ieșit pe stradă să caut un taxiu. Întuneric beznă, pustiu,
frig de noiembrie, trecut de miezul nopții și nici nu mă
îmbrăcasem prea gros. Mi-am pus un batic pe cap și cu
plasa plină de boarfe și ștergare de la piscină am intrat
în prima mașină, fără să aleg șoferul. Probabil arătam
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ca o muncitoare ieșită din schimbul doi. Taximetristul,
un ins proțăpit cu mândrie în cei 50 sau 55 de ani ai lui,
mă ia la pertu din prima, imediat după ce a luat
comanda. Acum ai terminat? mă întreabă pe un ton
potolit, încercând un început de conversație. Ce să
termin? fac eu mirată. Se arată iritat, dar explică: Acum
ai terminat programul, adică munca, treaba... Ce
treabă? continui să mă mir. Aici lucrezi, undeva pe
aproape? La un butic? se interesează în continuare el
pentru a fi mai clar. Îi spun pe un ton civilizat că e
treaba mea unde lucrez. Se înfurie și ia pe loc poza
soțului autoritar: De unde vii? Bărbat cretin, evident, ca
cel de care am divorțat legal. Am nimerit-o, îmi spun
speriată. Ce-l interesa pe el de unde vin? Nu avea rost
să întind spre exasperare curiozitatea lui de om nărod
cu mintea-n deplasare, așa că l-am lămurit numaidecât
că vin de la piscină, sperând să pun capac întrebărilor.
Dar n-a fost așa. Acolo lucrezi? La piscină? Simt nevoia
să-i spun sincer adevărul și adaug doar atât: Merg la
piscină ca să înot. În loc să se potolească, a sărit la mine
cu glas și mai tunător: Să înoți? La piscină? Ce piscină,
tu femeie?! Până la ora asta stai la piscină ca să înoți?
Nici n-am mai îndrăznit să articulez vreun cuvânt. Mă
gândeam cum să cobor mai repede din mașină, înainte
ca tipul să mă ia la palme. Auzi la ea: să înoate...
piscină... femeie... repeta întruna făcând ochi mari de
bou oprit în mijlocul drumului. Îl vedeam în oglindă. Și
cine face mâncare în casă? Cine se îngrijește de casă?
N-ai soț, n-ai copii? M-am făcut mică într-un colț al
banchetei din spate, suportându-i mustrările, care nu
erau deloc blânde, numai din cauza frigului de afară.
Nu-mi venea să continui drumul pe jos. Ți-aș da eu
piscină până la miezul nopții să fii pe mâna mea,
spunea întruna, clătinând din cap, până am ajuns acasă.
Minunat comportament de bărbat vrednic! Exemplar
strălucit al serialului „Creierul din viscere”! Specie
superioară, sunt mândră de tine!

*
Iar s-au adunat la colțul bazinului. Ce naiba pot să
sporovăiască atât? Aceeași întrebare mi-o pun când
sunt la vreo lansare de carte, vernisaj sau reuniunile
noastre de la firmă. Toți vorbesc între ei și eu mă simt
timorat că nu găsesc niciun subiect de discuție. Când
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apuc să schimb câteva cuvinte cu vreunul, numai îl vezi
că se scuză să salute pe altul și te lasă cu ochii-n soare.
Ce fel de conversații sunt astea? Așa se comportă un om
civilizat? Asta înseamnă să comunici? La firmă, în
timpul programului vorbim puțin. Șefului nu-i place să
sporovăim. Emil mi-a pus eticheta de introvertit și nici
nu caută să mă târască în lungi discuții. Crede că mă
tracasează și-mi vine greu să-l aud perorând, dar nu-i
adevărat. De pildă, pe „șefa” celor trei grațioase vorbărețe simandicoase îmi place s-o ascult. De când m-a
abordat, făcând pe îngrijorata în legătură cu scufundările mele, pălăvrăgim des și, trebuie să recunosc
deschis că are un dar al povestirii rar întâlnit. Nuanțează, adaugă expresii hazoase, e simpatică, nu obosește
să repete o întâmplare de mai multe ori. Altfel e cam
limitată. Înoată în propria-i vorbărie ca peștele în apă.
Episodul cu taximetristul a fost grozav. Povestea cu o
vervă nemaipomenită. N-o fi fost chiar așa, dar le înflorește haios. Am poreclit-o Gureșa, povestitoarea înnăscută sau palavragioaica tipică. Mi-e când simpa-tică,
agreabilă, când obositoare. Uneori trăncănește fără rost.
Dacă aș putea s-o înregistrez, aș folosi unele expresii
picante pentru personajele care se conturează vag în
capul meu și care încep să înoate prin viziunile mele.
Așa-mi alimentez și-mi umplu cu materie epică viziunile. Scriitorul fără viziuni e ca piscina fără apă.
În schimb Rica e o dezamăgire. N-are pic de personalitate. Parcă-i din plastilină. Cum o modelezi așa o
ai. Și mi se pare că ar vrea să se lase modelată cât mai
bine, dar nu mă atrage în mod deosebit. Atractivitatea
ei e contrasă în delicatețe, distincție și bun simț. Atât. E
preocupată de spiritism și de religie. Din câteva fraze șia schițat întreaga viață. O viață fadă, de așteptare.
Teritoriu curat feminin. Numai că, din păcate, n-a prea
trecut nimeni pe acolo. Un pustiu existențial parcurs cu
stoicism. Un deșert de plictiseală și așteptare. După un
mariaj nefericit, s-a ales cu un băiat plecat în Germania.
Vorbesc rar la telefon, se întâlnesc și mai rar. Compania
cu Gureșa o încântă. Spune despre ea numai lucruri
frumoase. De pildă, că e admirabilă prietenă, femeie
independentă și voioasă. Buna ei dispoziție contaminează. Ăsta e motivul pentru care s-a împrietenit cu ea.
Se întâlnesc și în afară de piscină. Merg la spectacole de
operă, la concerte, la restaurant sau în excursii în
străinătate, organizate prin diverse agenții. Pustiul
primește astfel culori vivante, ieșiri binevenite din

plictiseala cu gust amar, altfel greu de suportat. În
schimb nu-i place de închipuita aia care nu intră în
vorbă cu nimeni, botezată în secret Broasca Neagră din
pricina costumului negru întreg, un fel de armură, ca
de scafandru. Parcă împrăștie dispreț în jurul ei când
înoată ca broasca.Uneori poartă și cască de cauciuc
albastră ca să nu-și ude părul șaten, aflat în permanentă
dezordine. Înoată atât de lin, încât nici ochelarii nu și-i
stropește. Când cineva stropește apa în preajma ei, se
strâmbă de parcă ar intra într-un veceu „ecologic”, apoi
se îndepărtează în grabă. I-am spus că mi-a atras și mie
atenția prin bizarul ei comportament. Imediat a plusat
depreciativ: o închipuită care nu-i în stare să deschidă
gura să spună ceva inteligent.
Rica pozează în fată deșteaptă și instruită. S-ar
putea spune că e chiar așa, dacă n-ar ține să se laude cu
lecturile sale, de obicei de nivel mediu. Tipul
prezumțios, care la întrebarea în legătură cu ultima
carte citită răspunde ezitant, după un lung timp de
gândire, „nu-mi amintesc titlul”. Trebuie să recunosc
deschis că are o anumită eleganță. Conduce o farmacie
pe o stradă din perimetrul central al orașului și nu se
plâge de bani, dimpotrivă, bani are destui. Să fie o nadă
pentru agățat bărbați? Discreția o îndeamnă să nu
pedaleze prea apăsat pe acest amănunt, avansat doar ca
informație inofensivă. Rica e totuși rezervată și bunul ei
simț prevalează peste toate dorințele ei neexprimate.
Dorințe s-ar părea că are destule, dar eu nu pot să mă
expun în situația actuală. Nu-mi dau seama dacă mă
privește cu ardoare prefăcută sau reală. Ba pare naivă și
fără minte, ba se acoperă cu un val de mister
provocator. Oare nu-și dă seama? Să încep o relație cu
ea ar fi cea mai mare inepție. Aș ajunge bătaia de joc a
grațioaselor ei prietene. Asta mi-ar mai lipsi! Să devin
subiectul lor de bârfă cotidiană! Măscăriciul lor.
Ferească Dumnezeu! Din teamă ca lucrurile să nu
alunece pe o pantă nedorită, i-am trântit hodoronctronc într-o zi că sunt căsătorit. Discuțiile au continuat,

dar ceva mai potolit, anunțând resemnarea.
*

N-am scăpat bine de insistențele farmacistei că
m-a asaltat cu propuneri creola Dana, căreia îi zic și eu
mai nou Coralie. Visa la chefuri și distracții legate în serie.
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Am privit-o întotdeauna cu o anumită rezervă, deși mie simpatică și mă amuză excentricitățile ei servite pe
tavă fără jenă. E colerică rău. Numai la sex îi stă capul.
Am aflat curând, după ce am cunoscut-o, că-i vâjâie
mintea după aventuri întâmplătoare, scurte și
concomitente cu tot felul de tipi dubioși, că se încurcă
mereu cu indivizi necunoscuți, racolați de pe net, dar
n-a îndrăznit până acum să vină cu propuneri de acest
fel. Mă întreb cum ar fi să merg cu ea la chefuri cu tot
felul de necunoscuți. Ei nu-i pasă de nimic. Eu nu sunt
atât de curajoasă pe cât s-ar părea. Îmi place să
trăncănesc, recunosc, dar puiul faptei iese greu din
găoace. Pe mine mă cunoaște lumea. Nu-mi surâde să
dau acolo peste vreo bucătăreasă care a lucrat cândva la
mine sau peste chelneri obraznici care să mă invite la
dans. Ei nu-i pasă, deși e profesoară de fizică și uneori,
după numele Didi, Dodo, Nucu de pe net, se ascund
elevi de-ai ei. E o inconștientă. Avea, totuși, o reținere la
început, acum nu mai are niciuna. Insistă să mergem
împreună să ne distrăm până mai putem rupe fâșii
luminoase din viața asta monotonă. Sinceră să fiu, nu
văd mai nimic luminos în nebuniile ei povestite cu
sufletul la gură, cu o voluptate vecină cu nimfomania.
O amân cât pot ca să câștig timp, dar ea nu se lasă. Sunt
sigură că până la urmă am să-i spun un nu categoric,
dar asta ar strica într-un fel prietenia noastră. Astfel că
ea continuă să-mi toarne tot felul de povești picante,
încât mă întreb uneori dacă nu sunt cumva inventate.
Poate că are nevoie și ea de cineva care să-i asculte
fanteziile. Mai știi? Iată-mă psihoterapeut fără onorariu. Coralie e un caz patologic mai mult ca sigur. E
mereu agitată, exact opusă Ricăi, farmacista domolită
după ce i l-am pus în brațe pe Scufundător. În
comparație cu echilibrata Rica, zvăpăiata de Coralie e
nebună de-a dreptul și nu ține cont de nimic pentru ași satisface plăcerile. Cel puțin așa dă impresia.
Vorbește precipitat și se arată grăbită mereu să nu
piardă trenul plecat din gară cu câteva minute înainte.
E într-o alergătură permanentă.
De fapt, Scufundătorul i-a zis prima dată Coralie
iar eu am preluat numele fiindcă-mi place cum sună,
mai ales că Dana expune un ten corai de toată
frumusețea. Are el, Scufundătorul, un fel deosebit și
foarte personal de a vedea și analiza lucrurile, ba chiar
de a le numi după rețete proprii. Îmi place cum pune el
nume la toate. E un joc de-al lui. Rica e Discreta, fata în
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costum de scafandru e Broasca Neagră pentru că înoată
ca broasca. Și așa mai departe. Poate și mie mi-a pus un
nume, dar nu-l știu încă. Eu oi fi Antipatica sau
Guraliva. Mai știi? M-am lăsat antrenată în jocul acesta
cu nume: Scufundătorul, Coralie, Discreta, Broasca
Neagră. În calitate de șefa guralivelor, cred că mie mi sar cuveni rolul de narator să înnod și să deznod firele
acestor povești. Pentru un scriitor ar fi ceva, eu n-am
răbdare nici să citesc o carte, dar să mă așez la masă ca
să scriu! Când Palidul Scufundător e cu noi, mai mult
ascultă sau lasă impresia că ar fi cu mintea în altă parte,
poate la reclamele lui de la servici. Poate pe el l-ar fi
interesat mai mult poveștile noastre. Uneori îl surprind
că mă ascultă foarte atent, stă cu gura căscată. E
interesat de întâmplări, de știri, de noutăți. Oricum,
vede filme și pare citit. Zicea că a văzut nu de mult un
film francez cu o rockeriță mulatră venită din Elveția la
Paris să se afirme. Fata se numea Coralie. Prietena mea,
Dana, aduce mult cu o metisă, e drept. Tenul pronunțat
roșu spre cafeniu îi pune în evidență bronzul acumulat
după săptămâni întregi de expunere la soare. Nu știi
exact dacă pigmentația pielii e de la soare sau un efect al
exaltării permanente. Cârlionții din cap, de un negru
intens, sunt aidoma aborigenelor de pe un atol din
mările sudului. Nu e o frumusețe, dar are ceva exotic în
ea, ceva de recif expus la soare. Sânii ei mici sunt de
adolescentă gata să și-i lase mângâiați de mâini
nerăbdătoare de flăcăi iar ochii negri rotunjesc un profil
de creolă arsă de dorința copulației. Mă mir cum de
Scufundătorul nu se simte atras de ea. E un sloi de
gheață tipul ăsta. O fi defect. Un singuratic dispus să
flecărească uneori cu noi nu e ceva curat. Se arată
prudent în toate și cu toate trei, preferă să stea în
expectativă și să rumege strategii sau să imagineze
reclame pentru firma unde lucrează. De cele mai multe
ori stă pe șezlong și ne analizează de la distanță.
Analistul piscinei! Că nimeni nu privește în jur cu atâta
curiozitate. Cine știe ce urmărește? Treaba lui. Numele
de Coralie l-am adoptat, filmele franțuzești nu, pentru
că nu-mi plac. Nu știu ce găsește el în filmele franțuzești. Eu găsesc doar pierdere de timp.
Spre satisfacția mea și a Coraliei, Rica și
Scufundătorul pălăvrăgesc destul de mult împreună,
ceea ce înseamnă că va ieși ceva până la urmă, îmi
ziceam la început. Așa credeam. Noi tot o încurajam,
dar ea e exesiv de timidă. Cu siguranță și el e la fel, așa
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că vom avea mult de așteptat. Inițial a fost mai mult
speranța mea și a Coraliei, că a ei s-a cam diluat de
când i-a spus că e însurat. Scufundătorul însurat?! Nu
cred. L-aș fi întrebat imediat de soție și copii. Nu-i
târziu să aflu. Rica nu-i ca mine. Ascunde multe și se
preface descurajată ca s-o consolăm. Mă tem că e tipul
de femeie care își plânge de milă cu plăcere sadică.
Totuși, am considerat că e de datoria mea să-i propun
să mai aștepte că așa sunt bădăranii care nu vor să se
implice sentimental. Nu le cunosc eu strategiile? Niște
mincinoși notorii. Înainte de a începe o aventură își iau
infinite măsuri de precauție, cum ar fi scutul marital. Își
pun scutul medieval cavaleresc în față, ornat cu
blazonul onoarei pe care scrie clar, cu litere runice
„sunt însurat”, și apoi încep atacul la porțile cetății. Cu
halebarda și berbecul dacă e cazul. Scrisul cu litere
runice de pe scutul marital arată așa (sper ca editorul să
găsească aceste caractere):

S
în surat
n
t
Expunere explicită, fără riscuri, fără promisiuni,
fără complicații. Doar sex. Fetele râdeau de se prăpădeau când le-am desenat literele în aer, în cruce. Când
au auzit de caractere runice, incultele mele au belit
frumoșii lor ochișori cât cepele. Și-au dat seama că sunt
o intelectuală veritabilă, nu femeie de serviciu. Cât
despre strategiile bărbaților, ce să mai vorbim? Niște
lichele. Așa o fi și Scufundătorul meu, drăguțul de el.
Blând, rezervat, cultivat, iubitor de filme franțuzești,
dar ascunzând cu dibăcie un caracter mizerabil.
Perversul perfect deghizat. E limpede că sfioasa Rica nu
mai are ce să aștepte de la unul ca el. Pretențiile lui sunt
prea mari sau e într-adevăr un indiferent ce face pe
scorțosul. Niciodată nu știi ce zace într-un derbedeu de
bărbat. N-am întâlnit unul cumsecade.
Ca să nu rămână complet descoperită în fața
noastră, când Scufundătorul era sub apă ca să ne dea
gata din nou cu performanțele lui sportive, Rica ne-a
servit cu glas murmurat o poveste incredibilă. Când mă
gândesc la povestea asta mă umflă râsul. Ne-a spus că a
cunoscut un bărbat frumos acum trei ani, pe nume
Dragoș, cu funcție de secretar la filiala locală a unui

partid istoric. Un bărbat ca o lumină, nu ca
Scufundătorul, un slăbănog și-un urâcios. Tip rafinat,
întotdeauna la costum și cravată, cu vreo trei ani mai
tânăr ca ea, dar cu un comportament de secol 19.
Dragoș era din cale afară de civilizat și politicos. De
câte ori se întâlneau îi aducea flori, era manierat și
foarte atent cu ea. Au trăit momente de apropiere și
intimitate vreo trei luni, dar fără sex. Au fost zile de vis.
Iubire adevărată. Plimbări, discuții, mângâieri, priviri
înflăcărate. Dragoș e tandrețea întruchipată, spune
mereu Rica, pentru că ea gândește la prezent tot ce e în
legătură cu Dragoș. Se întâlneau rar, el fiind un om
ocupat, evident. Când am auzit cuvântul „ocupat” nam mai rezistat. I-am trântit-o cu răutate: e clar că-i
însurat și i-am desenat din nou în aer literele runice
expuse în cruce. Coralie a râs. Rica a recunoscut că nu
l-a întrebat niciodată dacă e sau nu însurat. Discreție
totală pentru a nu strica vraja iubirii. Dacă nu iei
hățurile în mână la timp, imbecilii te conduc ei cum
vor și te bagă prin râpe adânci de nu mai ieși niciodată
din ele. Asta-i regula, dar Rica n-a vrut să-l deranjeze,
vezi Doamne, cu meschine curiozități. Chestii valabile
doar pentru vulg. Nu pentru ea, o doamnă care se
respectă pe sine și știe să respecte pe alții. Într-o seară
(inevi-tabil) romantică, probabil cu șampanie, cu
lumânări și cu toate cele necesare, au ajuns și în pat.
Visul s-a împlinit. Apoi nu s-au mai văzut vreo trei
luni. A dispărut. Dar în tot timpul ăsta l-a iubit și e
sigură că și el s-a gândit zilnic la ea. După cum se
aștepta, pentru că tensiunea iubirii de la distanță o
adusese în situația să-și taie venele, după cele trei luni
de zile deci, a apărut din nou. Freș, elegant, cu flori, cu
iubirea în suflet și cu dorința redeșteptată. S-au simțit
iarăși bine o noapte și, desigur, din nou a dispărut alte
trei luni. Am început să râd. Dragoș ăsta al tău apare
din trei în trei luni ca să faceți dragoste și tu numești
asta iubire?

( continuare în numărul 4 (9) octombrie 2015)
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Mirat, pe buze-mi arde alfabetul...
Trecutul tace, n-am nimic a spune!
Prezentul singur ţie-ţi va răspunde:
M-ai vrut un schilav paj? Deşertăciune!
Mai bine ochi al undelor din unde…
De câte ori, amar, ţi-am scris pe stele
Ai râs, am plâns, încărunţit-a visul,
Iubirea, anii tineri n-au zăbrele,
Chiar şi-n toiag mai caut Paradisul!

THEODOR RĂPAN
SONETE *

Ce-ar fi să faci tu, Doamne, o minune:
Mai naşte-mă o dată, dar nu spune!

I

III

„Pity the world, or else this glutton be,
To eat the world’s due, by the grave and thee.”

„But ifthou live, remember’d not to be,
Die single, and thine image dies with thee.”

Nevolnica ispită are chipul
Pe care zeii îl ascund întruna,
Stricatu-s-a de azi dagherotipul,
În haită vârcolacii muşcă luna!

Din ghearele iubirii cine scapă
Şi din strânsoarea morţii cine fuge?
Vicleana stă la pândă… Sapă, sapă…
Nu vrea pe înserate să dejuge!

Frumoasele făpturi smintire poartă
Şi mute gheare scoate trandafirul,
De-acum tu robul dragostei îl iartă,
Lumină-i calea, ia-i mai iute birul!

Alege mintea, inima ori plânsul
Întunecă la empireu sfârşitul
Prin care urgisirea vrea constrânsul?
Lăuza nopţii naşte răsăritul!

Pe fruntea zării văd – un nimb străluce,
Cocoşul tace, înfierată-i gura
Acestei vieţi. Cărările-s năuce?
În loc să mă-ntremez, sporeşte-arsura...

De voi ţipa, ecoului nu-i pasă,
Tăcerile s-au cuibărit în ornic,
Otava plânge, timpul mă apasă,
Fuiorul zilelor nu e mai spornic…

Îndură-te! În sarică, vai, grele
Păcate-ascund! Dar cum să scap de ele?

O, lebădă, cântând ultima oară,
Din câte ai trăit, ce te-nfioară?

II
„This were to be new made when thou art old,
And see thy blood warm when thou feel’st it cold.”

Şaizeci de veri m-au scris! Bătrân de mine,
Aşez în pragul inimii Sonetul,
Simţit-am colţii crudelor verbine,
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* Motto-urile sonetelor sunt preluate din ediţia:
William Shakespeare – „Sonnets”, Londra, 1609.
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IV

VI
„Thy unused beauty must be tomb’d with thee,
Which, used, lives th’ executor to be.”

„Be not self-will’d, for thou art much too fair
To be death’s conquest and make worms thine heir.”

Tiptil, tiptil, doar frumuseţea ştie
Să-şi apere cu dinţii avuţia,
Din larga lume moartea tot adie,
De cart, la prora vieţii-nfrunt stihia…

Cu sârg păzesc fantasmele splendorii
Şi nici nu vreau să tâlhărească vara
Ce ţi-au dat zeii. Miluí-vor sorii
Prea dulcea-ţi gură ce-mblânzeşte fiara?

Îndură-te, dă drumul, tu, la rându-ţi,
Metaforei cu gleznă mătăsoasă,
Din laviţa iubirilor scoţându-ţi
Comorile, aleasa mea aleasă!

Nu-mi da pe veresie pita, vinul,
Datornic sunt şi ştiu ce mă aşteaptă,
La miezul nopţii dulce mi-e pelinul,
Chiar dacă tu cu mine eşti nedreaptă!

Fiindu-ţi cămătar, zaraf de-o noapte,
Aşa promis-am: nimeni, niciodată,
Nu va râvni la poamele-ţi necoapte,
Mai lasă-mi-te-n zori o dat’ furată!

Aş fi mai bucuros să-ţi fur Parnasul,
Icar, nebunul, bate la fereastră,
Bolnav de viaţă, eu rămân rămasul
Ce-nchide uşa morţii-n urma noastră!

Şi, cum te-nalţi mai sus de stele-nalte,
Îndemni robiri păgâne să tresalte!

Ne-nduplecato,-ntoarce-te la mine,
Chiar dacă-n loc o taină te mai ţine!

V

VII

„But flowers distill’d, though they with winter meet,
Leese but their show; their substance still lives sweet.”

„So thou, thyselfoutgoing in thy noon,
Unlook’d on diest, unless thou get a son.”

Nu-i drept să piară iarna flori de gheaţă,
Cum nici făptura-ţi mândră să mă mintă,
Dibace-ai fost precum o precupeaţă,
Cuţitul tău ajuns-a drept la ţintă!

Te uită-n ochii mei nebuni şi spune
De ce adoarme-n păsări dimineaţa,
Un zeu de ceară parc-ar vrea s-adune
Din ţăndări Cântul. Nevăzută-i faţa…

Trecut-au toate, după cum vezi bine,
În mers buimac aiurea îmi duc paşii,
De mine însumi astăzi mi-e ruşine,
Din toţi rărunchii suduie ocnaşii…

Sirene surde orbii văd în noapte
Şi eu îi cred, şi ei mă cred pe mine,
Cerşesc iubire, merele sunt coapte,
Nu râdeţi, lacrimi, „mâinele” azi vine!

Potecile spre tine nu le-nchide,
Sub măşti veneţiene nu dispare!
Oceanul ce născu efemeride
Pe gânduri stă să mă prefacă-n zare...

Ca ieri, voinic am fost şi eu odată,
În trup de vultur mi-am găsit reduta,
Strigasem luna, gura, vinovată,
Oprea ecoul şi-ngheţa lăuta!

Aşa mă vrei? Pe tocător pun gâtul:
Loveşte tare! Eu sunt ocărâtul!

Ori da, ori ba? Nu-i prea uşor să dănţui,
Când dragostea tu vrei să mi-o înlănţui…
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roată şi zău domnu' doctor că nu era nici o fată
primprejur, cu sau fără ochelari, mă-nţelegeţi, nici o fată,
nici o femeie, nimic, numai noi şi chelnerul.

VIOREL DĂDULESCU
S-O IA DRACU DE MODĂ
- Abia îşi mişca buzele, de parcă era ventriloc şi
trebuia să faci un efort serios ca să-i auzi şoaptele. Asta i se
întîmpla mai ales cînd era supărat sau cînd bea un pahar în
plus. De obicei, atunci devenea supărat. De fapt, pentru el,
un pahar era întotdeauna în plus: nu era un băutor
adevărat, şi cînd ne ţinea companie era mai mult din
politeţe, aşa, ca să nu ne lase singuri, şi pentru că, atent
cum este, ţinea să aibă grijă de noi, ca să ajungem cît se
putea de bine pe unde urma să ajungem, acasă la noi sau la
alţii. Paharul ăla în plus, pe lîngă că îl facea să devină
mîhnit, trist de soarta lumii, a noastră sau a lui, nu se
înţelegea prea bine asta, nu îl făcea să vorbească mai tare aşa cum li se întîmplă celor mai mulţi - ci foarte încet,
aproape şoptit, ceea ce parcă dădea vorbelor lui mai multă
importanţă şi ne făcea să-l ascultăm cu atenţie. Şi chiar
trebuia să fii foarte atent ca să-l auzi.
Ce ai zis? l-am întrebat. Mai spune odată. Încă nu îl
ascultam cu adevărat şi cuvintele lui trecuseră pe lîngă
mine ca o adiere blîndă şi îndepăratată, pe care abia o
simţi. Ochelarii aştia… am reuşit, cu greu, să desluşesc.
Ce-i cu ei? m-am interesat, privind la fundurile de borcan
care-i făceau ochii mici, mici de tot, de parcă i-ai fi privit
prin celălalt capăt al unui binoclu militar. Sînt multe
acuma, a rostit de data asta mai inteligibil, dar eu tot nu
eram lămurit cu ce vrea să spună. Cum adică să fie
ochelarii - multe? l-am sîcîit eu. Nu, nu ochelarii, fetele cu
ochelari îs multe. Nu le-ai văzut? şopti din nou. M-am uitat
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- Da, înţeleg, dar acum vă rog să nu vă mai mişcaţi, să
ţineţi bărbia pe suport, şi să priviţi drept înainte prin
cercul care se vede în aparat. Foarte bine. Şi acum o să vă
rog să-mi spuneţi ce vedeţi.
- Păi... o căsuţă?
- O căsuţă. Foarte bine. Şi acum vă rog să-mi spuneţi,
cum vedeţi mai bine căsuţa, dacă mişc butonul: aşa... sau
aşa?
- Păi... cam cum era înainte.
- Cum era înainte, foarte bine. Şi acum o vă rog să nu
clipiţi deloc cîteva secunde, pînă măsor eu ceva aici... aşa,
bine. Haideţi să stăm puţin, să vă odihniţi ochii, o să vă
rog să priviţi prin cameră. Şi cum era cu fetele alea cu
ochelari, care de fapt nu erau?
- Păi cum v-am spus, nu era nici o fată pe acolo, de
fapt cine să fi fost, nu c-ar fi fetele de azi aşa de cuminţi să
nu stea prin baruri, numai că ăsta nu era un bar, era, aşa, o
crîşmă din aia de cartier, pe unde nu prea intră cucoanele,
nici măcar însoţite. Mă rog, şi cum nu era nici una, l-am
întrebat şi eu unde-s fetele alea. Cum unde? a zis el uimit,
da ştiţi domnu' doctor, chiar uimit. Peste tot, peste tot, a
zis mai tare de data asta, fluturînd din mînă, de parcă
mulţimea aia de fete cu ochelari ar fi stat prin toată crîşma,
şi nu numai că ar fi stat, aşa cum stă toată lumea, pe un
scaun sau, mă rog, în picioare, ci şi parcă ar fi plutit prin
aer sau prin paharele pe care le aveam în faţă.
- Şi aveaţi multe? Pahare vreau să spun.
- Păi... ştiu şi eu? Cred că erau... ştiţi cum se întîmplă.
Bine, şi ce-i cu ele? l-am întrebat, văzînd că n-o mai scot la
capăt cu el. Ce-i cu ele, ce-i cu ele, cum ce-i cu ele? a zis
supărat. Nu vezi şi tu că toate poartă ochelari acuma, că
aşa-i moda? S-o ia dracu' de modă! Poartă ochelari şi cînd
văd bine... mi-a spus, necăjit de-a binelea. De ăia fără
dioprii, cu lentile din sticlă goală. Chiar aşa, dumneavoastră n-aţi sesizat dacă vin mai multe fete ca înainte săşi facă ochelari?
- N-am fost atent la aspectul ăsta. De fapt, pe aici vin
mai mult doamne ceva mai în vîrstă, cam aşa ca
dumneavoastră. Şi acum o să repetăm figura, dar cu
ochiul stîng, de data asta. Deci, bărbia pe suport, staţi cît
puteţi dumeavoastră de nemişcat şi priviţi drept, dar drept
în faţă. Aşa, şi acum o să vă rog să-mi spuneţi ce vedeţi.
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- O căsuţă!
- Vă rog să fiţi serios. Nu vă grăbiţi! Priviţi cu
atenţie, drept înainte. Deci, ce vedeţi?
- Aha... Da, da, nu-i o căsuţă... E un cîine?
- Foarte bine. Este chiar un cîine. Şi cum îl vedeţi
mai bine? Dacă rotesc butonul aşa... sunteţi atent, da?...
sau aşa?
- Păi... parcă cum era înainte...
- Deci tot cum era înainte. Foarte bine. Putem să
mai luăm o pauză acum, pînă aranjez ochelarii de
probă. Şi de ce era necăjit prietenul dumneavoastră?
- Păi, să vedeţi, că la început n-am înţeles nici eu.
Înainte nu purta niciuna ochelari, mi-a zis. Şi de era
aproape chioară, să dea în gropi, şi tot nu purta. Vezi tu,
nu era la modă să ai ochelari, mi-a spus cu ciudă. Şi
mie, dacă-mi place ceva la o femeie, e să aibă ochelari.
S-o ia dracu de modă, a zis din nou, că nu putea să vină
şi moda asta mai repede. Abia m-am abţinut să nu rîd,
domnu' doctor. Auziţi ce-i place lui la femei. Ochelarii.
Nu tu sînii, picioarele, fundul sau măcar ochii. Nu.
Ochelarii. Nu-i nimic, am încercat eu să-l consolez, uite
că poartă acum. Şi nu le stă rău. Păi cum să le stea rău?
a întrebat, aşa, de parcă nici nu aştepta un răspuns. Nu
le stă rău defel. Îs drăguţe foc. Ba-s chiar foarte
frumoase, a continuat el gînditor, cu vocea stinsă din
nou. Dar, acuma la ce folos? a mai zis, după care a dat
din mînă a lehamite. Cum adică ce folos? i-am spus.
Uite, e plină lumea de ochelariste acum, ai de unde
alege. Aş avea eu, dar acum... abia a şoptit el. Cînd a zis
asta l-am văzut - cum să vă spun domnu' doctor? - l-am
văzut parcă pentru prima dată: arătos cred că nu a fost
el vreodată, dar acuma, cu părul ăla, cît îl mai avea, mai
mult alb decît altfel, şi slăbuţ de atîrnau toate pe el, şi cu
faţa aia zbîrcită de parcă era făcută din noroi uscat...
Nu ştiu dacă aţi observat, dar oamenii după ce trec de o
vîrstă sunt de două feluri: fie se îngraşă de plesnesc
toate pe ei, fie se scofîlcesc de tot. El e dintre ăştia din
urmă, şi zău că nu cred că s-ar mai uita vreo tipă după
el. Deşi, mai ştii? Ce gusturi au fetele, cu ochelari sau
fără, nu poţi afla niciodată.
- Aveţi dreptate. Dar acum o să vă rog ca, după ce
vă pun ochelarii de probă, să vă uitaţi la panoul cu
litere din faţă, ca să vă stabilim dioptriile. Încercăm întîi
tot cu ochiul drept, da? Aşa... acoperim ochiul stîng şi
privim numai cu ochiul drept. Deci, cu lentila asta pînă
la ce rînd vedeţi?

- Păi, cam cu unul înainte de penultimul...
- Ei, nu-i chiar rău. Imi spuneţi ce literă e asta?
- Un be.
- Exact. Şi asta?
- Em.
- Em. Perfect. Dacă adăugăm lentila asta e mai bine?
- Mmm... nu prea.
- Nu prea. Şi… nici dacă o punem pe asta?
- Nici.
- Nici. Deci rămînem la astea trei dioptrii la ochiul
drept. Şi ce a mai spus prietenul dumneavoastră?
- Ce să mai spună? Am mai luat noi cîte un pahar, neam mai aprins cîte o ţigară şi, brusc, mi-a venit o chestie în
cap. Şi cucoana ta? Soţia? l-am întrebat. Ştiam că e însurat,
ba parcă are şi un copil, nu ştiu ce, băiat sau fată, n-are
importanţă, trebuie să fie mare de acuma. Ce-i cu ea? m-a
întrebat nedumerit. Păi... dînsa nu poartă ochelari? Nuu...
n-a purtat niciodată. Vede tot, şi dacă am o scamă pe
spatele mînecii o vede, mi-a zis el.
- Deci soţia domnului vede bine. Acum să vedem noi
cum vedeţi dumneavoastră cu ochiul stîng. Acoperim
ochiul drept, punem o lentilă... aşa. Deci, dacă priviţi
numai cu ochiul stîng, pînă la ce rînd vedeţi?
- Parcă cam tot pe acolo...
- Tot pe acolo... Nu-i rău. Asta ce literă este?
- Un de?
- Corect. Un de. Şi asta?
- Un ef?
- Desigur, un ef. Dacă adăugăm lentila asta e mai bine?
- Parcă... e ceva mai multă lumină.
- Deci, este o imagine mai luminoasă. Bine, lăsăm şi
lentila asta, şi am ajuns la trei dioptrii şi jumătate la ochiul
stîng. Acum descoperim ochiul drept, şi o să vă rog să vă
plimbaţi cîteva minute prin cameră, ca să vedem cum vă
obişnuiţi cu ochelarii. Uitaţi-va în dreapta, în stînga, la
podea, la tavan. Nu vă grăbiţi, eu am răbdare. Aşa cum aţi
avut şi dumneavoastră cu prietenul acela, care... care ce a
mai făcut?
- Păi, să vedeţi ce s-a mai întîmplat. Tot stătea
bosumflat, aşa că i-am zis că nu-i nimic că doamna lui
nu purta ochelari, că ar fi putut să-i cumpere el unii,
chiar dacă dînsa nu are nevoie de ei, să-i cumpere
ochelari aşa cum i-ar lua o bijuterie, o broşă sau o
brăţară. Din ăia, cu lentile din sticlă goală. N-o să mă
credeţi, dar dintr-o dată s-a luminat la faţă. Crezi că
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i-ar purta? m-a întrebat. De ce nu? i-am răspuns, dacă-s
la modă... Da, da, a zis el de parcă ar fi descoperit cine
ştie ce mare minune. Da, da ea e cochetă, întotdeauna a
fost. Se înseninase de tot, ce spun eu că se înseninase,
strălucea de-a dreptul, parcă chiar şi ochelarii ăia ai lui
ca fundul de borcan aruncau scîntei, aşa ca nişte steluţe.
Mergem! a zis hotărît, dintr-o dată. Mergem! a mai zis
încă o dată, şi pînă să apuc eu să întreb ceva sau să-mi
termin paharul, a pus nişte bani pe masă fără să-i mai
numere, şi din doi paşi era la uşă, nici nu l-am văzut
cînd păşeşte, parcă plutea. L-am ajuns abia în stradă,
cînd mi-a zis cu importanţă: Luăm ochelari! Mergem la
mall, că acolo e deschis şi luăm ochelari. Aşa că ne-am
dus la mall, domnu' doctor, şi am luat ochelari. N-o să
mă credeţi: şapte perechi am luat. Cîte una pentru
fiecare zi a săptămînii, mi-a explicat el. A găsit unii cu
rame roşii - pentru ziua de luni, unii cu rame negre pentru vineri, ramele albe le-a rezervat, nu ştiu de ce,
pentru marţi, miercurea avea pentru el culoarea
albastră, pentru joi a preferat unele aproape
transparente, iar pentru duminică a ales unele mai de
sărbătoare, metalice, aurii, şi - n-o să mă credeţi - a găsit
şi o pereche cu rame pepit, albe cu pătrăţele albastre,
sau invers, aşa cum erau pe vremuri uniformele
şcolăriţelor. Astea-s pentru sîmbătă, poate ieşim undeva
la sfîrşit de săptămînă, mi-a zis aşa de vesel, de-ţi era
mai mare dragul să-l vezi, că se luminase de tot la faţă.
- Mda... Şi i-au plăcut doamnei ochelarii?
- Nu ştiu domnu' doctor, că nu l-am mai văzut de
atunci. Ne-am despărţit la intersecţie, eu am luat-o întro parte şi el în alta, ţinea pachetul ăla cu ochelari fără
dioptrii - că îi i-au ambalat la casă - cu amîndouă
mîinile întinse în faţă, de parcă ducea un platou de
prăjituri cu frişcă. Dar, nu l-am mai văzut de atunci.
- Mda... Poate că stă mai mult pe acasă, acuma că
are atîtea doamne pe acolo. Acuma cu reţeta
dumneavostră: dioptriile nu s-au schimbat prea mult,
am adăugat un minus 0,25 la dreptul şi un minus 0,5 la
stîngul. Puteţi să vă comandaţi ochelarii şi la magazinul
de lîngă cabinet. Eu vă recomand nişte rame din silicon,
sînt uşoare şi flexibile, este imposibil să se rupă, aşa, de
la sine, cum spuneţi că s-a întîmplat cu cele vechi, şi să
vă cadă lentilele pe gresia din baie, dacă aşa ceva o fi
cumva posibil...
- De silicon? Dar cum sunt astea?
- Flexibile. Şi sunt în mai multe culori. Ce-i drept,
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sunt şi ceva mai scumpe, dar, vorba prietenului
dumneavoastră, sunt la modă şi poate că aşa nu o să vă
mai uitaţi ochelarii la bibliotecă, cum s-a întîmplat data
trecută cînd aţi venit pe la noi.
- Ştiţi ce domnu' doctor? Mai demult poate că le luam,
dar acuma o să-mi iau tot din astea, din plastic. Ce-mi mai
trebuie mie modă? S-o ia dracu' de modă.
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Adrian Grecu - Femeia de sticlă (detaliu)

ELENA LILIANA POPESCU
Dacă
Dacă s-ar putea vreodată
să măsori nemăsuratul,
să cuprinzi nemărginirea,
să stai, străbătând neantul,
să fii nici unul, nici altul.
Dacă s-ar putea vreodată
neiubind să fii iubirea,
nesperând să fii speranţa,
nevorbind să fii vorbirea,
negândind să fii gândirea.
Dacă s-ar putea vreodată
să auzi neauzitul,
să priveşti în nevăzut
şi să afli neştiutul,
ar urma iar începutul?

Wenn
Wenn es jemals möglich wäre,
unermessliches zu messen,
unbeschränktheit zu erfassen,
steh'nd zu rasen durch die leere
weder du noch der zu sein.
Wenn es jemals möglich wäre,
lieblos selbst die liebe sein,
hoffnungslos die hoffnung sein,
schweigend selbst die sprache sein,
unbedacht das denken sein.

Când totul se pierde
Ceasul nu s-a oprit dar orele
nu se mai văd marcate
pe cadranul Timpului
ce stă pe loc, în contemplare.
Perspectiva nu s-a pierdut
dar obiectele nu se mai văd
delimitate pe întinderea pură
a Spaţiului – cel fără de nume.
Viaţa nu s-a sfârşit dar moartea
nu se mai vede la orizont
în aşteptarea fiinţei ce se revolta
cândva, undeva, în ţara uitării...
Totul este la locul său ca altădată
deşi totul nu mai înseamnă nimic
când se pierde în spaţiul fără de timp,
în timpul fără de spaţiu...

Wenn alles verloren geht
Die Uhr ist nicht stehen geblieben, nur die Stunden
sieht man auf dem Zifferblatt der Zeit nicht mehr,
Zeit, die in Kontemplation stehen blieb.
Die Perspektive ist nicht verloren,
aber die Sachen sieht man nicht mehr,
die abgegrenzt auf der reinen Fläche
des Raumes der keinen Name hat.
Das Leben ist noch nicht am Ende, aber der Tod
ist nicht mehr am Horizont zu sehen
wartend auf das Lebewesen das sich empörte
irgendwann, irgendwo, im Land der Vergessenheit…

Wenn es jemals möglich wäre,
ungehörtes doch zu hören,
unsichtbares zu erblicken,
unbekanntes doch zu kennen,
käme dann der Anfang wieder?

Alles ist an seinem Platz wie ehemals
obwohl alles nicht mehr bedeutet,
wenn im Raum ohne Zeit verloren geht,
in der Zeit ohne Raum.

Deutsche version: Tudor Zamfirescu

Deutsche version: Anghel Constantin
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sopra di te il cielo stellato insanguina l’emozione
dell’oro bollente nelle storte del tramonto
a macchia d’olio dentro le lenzuola del mare
eccheggianti ogni cordoglio ed ogni amore
sull’ orbita di gravità con uno strappo di corde...
Tu guarda dentro il tuo cuore:
vedilo fermo e dopo qualche ora fatto risorgere
tramite scosse elettriche non prima d’averti
rimpatriato a corpo a corpo in quella musa, forse
Erato, allora si galleggiava sulla pellicola
del sonno narrando inenarrabili vetrate dell’Eden,
inenarrabili orrori del Ghetto.

GEO VASILE
Poate Erato

Un ropot de aplauze

Mai întâi de toate un salut circular turlelor
limbajului gata să te-ngroape-n linţoliul
tăcerii, cu buzele-nroşite de timp îţi scrutezi
sinucigaşa pubertate în care încă te răsfeţi:
cerul înstelat deasupra însângerează emoţia
aurului clocotit în retortele asfinţitulul,
nemărginită pată întru cearşafurile mării
ce răsfrâng orice doliu sau dragoste
pe-orbita gravitaţiei c-o smulgere de corzi...
Vezi adâncul inimii tale oprite şi repornite
prin şocuri electrice nu înainte de-a te repatria
corp la corp în acea muză, poate Erato, atunci
pluteaţi pe pelicula somnului narând inenarabile
vitralii din Eden, inenarabile orori din Ghetou.

Forse Erato

Acum siluete-ndoielnice străpung
ceţurile, spun că sunt menestreli care
poartă ascuns în ei Verbul precum
perla în stridie, ştiu pe de rost paloarea
lunii, amintind de chipul tău de cenușă…
fraze tocite se revarsă pe străzi
ca mareea lagunelor, a început deja
numărătoarea inversă a globulelor roşii,
rămâi ca roua-nsângerată pe vitralii
astfel se va sfârşi la urma urmelor şi viaţa
ta, când o să fii purtat afară din biserică:
- mai bine un ropot de aplauze călugărul-poet va să recite una din poezii,
alături de înfrigurata pleoapă a sicriului
despre viersul jertfelnic al privighetorilor
ce fac potirul cerului să dea pe-afară

Si dedica alla poetessa e saggista
Patrizia Garofalo

Uno scroscio di plausi

Prima di tutto un circolare saluto alle torri
del linguaggio pronto a seppellirti nel sudario
del silenzio, le labbra arrossate dal tempo,
scruti la pubertà suicida in cui ti trastulli tutt’ora:
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Ora sagome dubbie forano le nebbie,
si atteggiano da menestrelli che
portano sepolto dentro di loro
il Verbo come la perla nell’ostrica,
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sanno a memoria il bianco della
luna che ricorda il tuo volto color cenere
frasi dimesse allagano le strade
come l’acqua alta delle lagune, inizia
ormai il conto alla rovescia delle emazie,
quale rugiada insanguinata ravvivi
le vetrate, così anche la tua vita finirà...
quando ti porteranno fuori dalla chiesa
- meglio uno scroscio di plausi mentre il monaco-poeta va recitando
una sua lirica accanto al febbrile coperchio
del feretro sull infinito canto degli usignoli
che fanno traboccare il calice del cielo.

conto ch’era fatta d’una luce più nitida
dei raggi e della limpidezza che mi
circondavano, una luce quasi corporea,
mi dicevo; sono giunto, in fine sono giunto,
eccomi alla fine del mio viaggio,
stavo per scendere, come se l’ombra,
fatta di sovrumana luce fosse stata un
porto in cui avrei trovato tutto ciò che avevo
indarno cercato fino a quell'attimo a Sulmona,
Atene, Sicilia, Roma. Un urto improvviso,
il pesce scomparì, risucchiato dalla luce
a forma umana, mi dicevo: la mia barca toccò
la sponda, il viaggio finiva qui… la barca,
quella in cui mi ero addormentato e
avevo sognato, era la sponda vera del Mar Nero.
La pesca era finita.
Parola d’ Ovidio.

Visul lui Ovidiu la Marea Neagră
Umbra aceea lichidă era a unui om,
iar pe măsură ce înaintam, îmi dădeam
seama că era făcută dintr-o lumină mai
curată şi mai vie decât razele
ce mă înconjurau, lumină aproape-ntrupată,
îmi spuneam: am ajuns, în sfârşit am ajuns,
iată-mă la capătul călătoriei mele,
mă pregăteam să cobor, ca şi cum
umbra, de fapt acea suprafirească lumină
ar fi fost un port în care aş fi găsit
tot ceea ce zadarnic căutasem până atunci
la Sulmona, Atena, Sicilia, Roma. O izbitură,
peştele dispăru supt de lumina-n formă de om,
îmi spuneam: barca mea a ajuns la ţărm,
era adevărat, plutisem într-o barcă adevărată,
cea în care adormisem şi visasem, era
ţărmul neîndoielnic al Mării Negre.
Pescuitul se sfârşise.
Cuvântul lui Ovidiu.

Sogno d’Ovidio sul Mar Nero

Sylvia, Alda, Amelia..
În jurul tău stau risipite cărţile, nu poţi
să treci peste ele, călcându-le paginile,
sunt ochi şi mâini, sunt strigăte de ajutor,
sunt carusele, sunt suflete-n extaz, fiori,
răni necicatrizate, rugăciuni, limbi toxice,
flori veştejite, sunt nopţi albe, amare,
şi ore gravide, sunt unghiile smulse
dominicanului Tommaso Campanella,
epifaniile lui Mircea Eliade, ucigaşul
fără simbrie adus pe scenă de Ionesco,
arcuri voltaice ce-au fulgerat nervii
Sylviei, ai Aldei, ai Ameliei, ai lui Dino,
capcane, descântece de dragoste şi ură,
revolta lui Cioran în contra Demiurgului,
fluvii visând oceanul, labirintul lui Borges,
himerele tale globulare, frumoasa lacului ce
se juca cu securi selenare, strălucind ca ele,
mărturii din Ghetou&Eden.

Quell’ombra liquida era di un uomo,
e man mano che avanzavo, mi rendevo
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Sylvia, Alda, Amelia...

Il cortile del Noce

Intorno a te un tappeto di libri dispersi,
non puoi passare sopra calpestando pagine,
ci sono occhi e mani, sono grida d’aiuto,
brividi, preghiere, anime rapite, giostre,
ferite mai rimarginate, lingue perfide,
fiori avvizziti, ci sono notti in bianco, acri,
e ore incinte, ci sono le unghie strappate al
domenicano Tommaso Campanella, le
epifanie di Mircea Eliade, l’assassino
senza movente di Ionesco, gli archi voltaici
che fulminarono i nervi di Sylvia, Alda,
Amelia, Dino, gli incantesimi d’amore e odio,
la ribellione di Cioran contro il Funesto
Demiurgo, ci sono i fiumi che sognano
l’o ceano, il labirinto di Borges, le tue chimere
globulari, la fanciulla del lago che giocava
con asce lunari, splendente come loro,
testimonianze dal Ghetto&Eden.

Pian piano che dimentichi la tua storia
e soprattutto che oggi potrebbe essere
l'ultima notte d’amore con la
fiction, i lacci del sonno infittiscono
la tua solitudine, costringendoti
a scivolare a rovescio nell’apparente
morte, già ti ritrovi nel cortile del noce
della tua casa di una volta, vedi
una donna nel giardino, sembra
tua madre, le riconosci le mani
carbonizzate dall’o ro bollente con cui
dorava le sue icone e gli affreschi
Rubliov, tua madre nel cuor della notte
attinge la più limpida acqua per dissetare
tutti i morti, poi in un baleno scompare
in un’icona, lasciandoti solo la fragranza
di olio santo.

Curtea cu Nuc
După ce uiţi de tine şi mai ales
c-ar putea fi ultima ta noapte de
dragoste cu ficţiunea, mrejele
somnului îţi înteţesc singurătatea,
silindu-te să aluneci pe spate-n
aparenta moarte din Ghetou&Eden,
deja te afli-n curtea cu nuc unde ai
locuit odinioară, vezi o femeie-n
grădină, pare-a fi maica ta, îi recunoşti
mâinile carbonizate de aurul clocotit
cu care îşi picta icoanele şi frescele
Rubliov, mama în puterea nopţii scoate
apă limpede din puţ şi potoleşte setea
tuturor morţilor, apoi într-o clipită
dispare-ntr-o icoană, lăsându-ţi doar
mireasma de mir.
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Din volumul bilingv inedit SEDUCȚIE - SEDEUZIONE

Adrian Grecu - Marea
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În concepția lui Noica, ființa este problema cea mai
importantă a filozofiei, deoarece fundamentează și dă un
sens lumii în curs de constituire. Nu se poate însă găsi
ființa pe calea exactității separate a științelor ori a altor
NAȚIONAL ȘI UNIVERSAL ÎN OPERA
orientări pozitiviste, ci doar pe aceea a adevărului înțeles
FILOZOFICĂ A LUI CONSTANTIN NOICA. ca privire asupra întregului și asupra a ceea ce transcende
fizica și aspiră la meta-fizică. Este o aspirație înspre
întemeierea unei ontologii fundamentale de inspirație
Nu vom reuși să prezentăm în câteva pagini o sinteză heideggeriană, modalitățile de găsire a ființei fiind totuși
completă a operei filozofice a lui Constantin Noica. Ceea diferite la cei doi autori (Noica și Heidegger). Oricare ar fi
ce vom încerca aici, este de a preciza caracteristicile însă mișcarea devenirii întru ființă, ceea ce îi identifică pe
principale ale filozofiei sale pentru a o situa în mod cei doi gânditori este apropierea de metafizică și de
adecvat în contextul istoriei filozofiei și a orientărilor sale problemele acesteia. Astfel, metafizica nu poate fi elimiactuale. Astfel, asemănările și diferențele între filozofii nată din demersul filozofiei.
evocați în acest studiu ne vor permite să configurăm locul
filozofului român la începutul acestui mileniu. Se va Pentru a construi această filozofie a Mathesis-ului și
degaja de asemenea din text faptul că limba română, care implicit a ființei, autorul român propune un model ontoaparține familiei limbilor latine și care poartă un potential logic, inspirat de această dată de patru concepte hegeliene :
filozofic subliniat mereu de către autor, îmbogățește și universalul, particularul, singularul și determinația. Aceste
completează viziunea ontologică a filozofiei actuale. concepte vor fi restrânse la trei : generalul, individualul și
Aceasta mai ales datorita faptului că în privința filozofiei determinația. Echilibrul și armonizarea acestora constituie
lui Noica avem de a face cu o ultimă strădanie românească în fond noua ontologie care conduce la celebra devenire
de a constitui o ontologie sistematică, deci implicit o întru ființă.
metafizică în care ființa umană să se poată recunoaște ca și Reabilitarea individualului, deci implicit a ființei strict
creatoare. Așadar, se înceară în filozofia de acest tip, umane, este importantă pentru filozofia noiciană, la fel ca
potrivit modelului filozofiei clasice germane, o re-așezare și pentru filozofia clasică germană. Acest tip de filozofi își
a omului în lume, astfel încât acesta să aspire la o anumită propun să reconstituie eul și să re-fundamenteze
metafizică, în pofida dezvoltării fără precedent a științelor conștiința.
exacte și a curentelor pozitiviste desprinse de metafizică.
În același timp, marea filozofie greacă, încoronată de
Problema care l-a preocupat pe Noica încă de la începutul scrierile lui Platon și Aristotel, convenea demersului
primelor sale lucrări și până la închegarea acestora într-un filozofului român atunci când acesta punea problema
sistem filozofic, a fost posibilitatea creării unei mathesis restaurării demnității umane. În speță, pentru greci,
universalis, o armonie universală. Aceasta era o filozofie alienarea individului nu era o fatalitate, ci mai degrabă o
menită să ne scoată din primatul haosului și al non incitare la găsirea conștiinței de sine cât și o recuperare a
sensului și să ne ofere puntea spre regăsirea armoniei, a virtuților.
ritmului și a sensului. Era o filozofie care ajuta oamenii să
se înteleagă, înnobilând totodată natura și acordându-se la Prin întâlnirea cu filozofia heideggeriană, filozoful român
supra-natură.
descoperă calea care îl conduce la recuperarea metafizicii
Potrivit lui Noica și amintind concepția platoniciană, și un program de cunoaștere metafízică în care se va
participarea armonioasă la toate formele vietii, conducea ancora concepția sa izvorâtă din sursele tradiției grecești.
la ființa împlinită. Aceasta posibilitate era legată de tema Desigur, demersul filozofic al lui Heidegger era mai radical
devenirii întru devenire, un fel de oarbă rotire cum se decât cel al lui Noica, deoarece primul susținea necesitatea
exprima filozoful însuși, care trebuia depășită și integrată re-descoperirii sensului originar existent la gânditorii
într-o formă mai adâncă și mai înaltă, cea a devenirii întru presocratici, acolo unde ar rezida, încă nedescoperită,
ființă.
esența întregii ființe. Astfel, ceea ce apropie cele două
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filozofii și le particularizează în peisajul acelor ani și în cel
al vremurilor noastre este cercetarea ființei într-o lume ce
riscă să se lase invadată de neopozitivism, tehnicism sau
psihologii reducționiste.

al rațiunii universale care traversează și gândirea oamenilor. Chiar dacă realitatea nu face întotdeauna corp comun
cu mintea oamenilor, ea guvernează totuși deasupra
acesteia. La rândul său, Noica ajunge la concluzia că tot
ceea ce este se dirijeaza spre ființă. Regăsim aici într-o
Așa cum Heidegeer revela sensul sacru al poeziei lui mare măsură inspirația parmenidiană și a școlii eleate.
Holderlin în limba germană, Constantin Noica descoperea
sensul specific, dar și universal și sacru al poeziei lui Mihai E important însă să reținem că, potrivit lui Noica, nu tot ce
Eminescu în limba română. În fond, cei doi gânditori există se dirijează spre ființă. Există astfel precarități,
urmăreau o înnobilare și o sacralizare a cuvintelor filozo- aproximații care se detașează de modelul ontologic perfect
fice, aceasta printr-o legatură secretă cu limba poeziei. și pe care le observăm in jurul nostru. Aceste precarități
Aceasta atitudine sustinea că simpla gândire logică, deși constitue însă un stimul pentru gândire și fac posibil
benefică și necesară, nu va putea niciodată să pună în progresul continuu al filozofiei. Istoria umanitătii, cu
lumină modul complex în care omul locuiește într-o limbă eșecurile și împlinirile sale, pune în evidență precaritățile
și participă la ființă.
esențiale, și acestea, contrar ființei împlinite, creează lumea
posibilului, o lume care incită perpetuu la creativitate și
Ïn ce privește originalitatea lui Noica față de filozofia lui armonie.
Heidegger, să notăm operatorul ontologic care, după
afirmația autorului român, i-a lipsit lui Heidegger. Acest La fel ca și Kant care făcuse din imposibilitatea cunoașterii
cuvânt numit in limba română întru corespunde în limba lucrului în sine, posibilitatea existenței eterne a filozofiei,
germană lui zu, în engleza lui into si in franceza lui vers. El (deoarece nu vom înceta niciodată să ne întrebăm ce este
semnifică în toate aceste limbi o direcție exterioară sau, în lucrul în sine), Noica subliniază efortul continuu (dincolo
cel mai bun caz, o direcție înspre care se dirijează o de precaritățile ontice) având ca scop devenirea întru
atitudine. În limba română, exista totodată un sens ființă, acea mathesis universalis. Dar cum este ea posibilă ?
suplimentar, directia înspre interioritate, de exemplu Răspunsul lui Noica e legat de problematica conștiinței și
înspre interiorul unui orizont al gândirii, al unui sentiment de cea a conștientizării. Într-o lume de împliniri dar în
sau chiar al unui sistem filozofic.
acealși timp de dizarmonii, e nevoie de o mai bună
luciditate prin care ființa umană să fie ferită de invazia
Acest sens provine din adverbul latin intro, care semnifică relativului si a precarităților.
înspre interiorul a ceva. În acest caz, operatorul ontologic
din limba română exprimă de o maniera sugestivă sere- Idiosincraziile sau chiar ororile acestei lumi au putut
nitatea întru care sporește omul creator care se deschide inspira concepții sceptice, pesimiste sau chiar fataliste.
spre fiintă. Astfel, modelul ontologic propus de Noica Astfel biologul Jacques Monod ajungea la concluzia că
(format prin conceptele mai sus menționate : individualul, omul și umanitatea sunt accidente pe Terra și rătăcitori
generalul și determinația sau operatorul întru) va fi prin cosmos. Scriitori precum Schopenhauer sau Cioran se
reflectat de întreaga sa filozofie. Aplicarea acestui model va lăsaseră invadați de pesimism și lipsă de sens, de absurd
fi făcută cu precădere de către filozoful român în creațiile chiar. Din contră, pentru Constantin Noica, aceste
culturale, cum ar fi epistemologia, ontologia, etica, arta. observații au avut rolul de a căuta mai departe semnificația
Pentru aceste domenii ale spiritului, modelul noician poate tuturor precarităților. Făcându-le mai transparente, putem
constitui o onto-teleologie, definită ca o stiință a finalității obtine un grad sporit de luciditate, pentru ca mai apoi să
omului tinzând să intre în vibrație cu ființa.
ne ameliorăm parcursul spre Ființă.
O altă temă care se degajă din modelul ontologic al lui
Constantin Noica este raportul între real și posibil. Potrivit
principiului fundamental al filozofiei hegeliene, tot ceea ce
este real este și rațional, deoarece realitatea este un produs
72

Să precizăm pe scurt ce raport există între opera lui Noica
și cea a celuilalt mare scriitor român, Emil Cioran, contemporani și buni prieteni de-a lungul vieții. Emil Cioram
nu se considera filozof. El susținuse că toată filozofia, la fel
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ca orice creație umană, este iluzorie. Cărțile sale constitue
în ansamblu o operă de aforisme care exprimă maiestuos
toate marile teme ale pesimismului, disperării și lipsei de
sens. Aceste teme abordate de către Cioran ca expresie a
propriului său pesimism sunt convertite de către Noica în
contrariul lor, deci într-o filozofie a posibilului și a
optimismului exprimând speranța, bucuria, deschiderea
întru ființă.

Noica, Constantin, Devenirea întru ființă. Ïncercare

Aparținând scolii filozofice românești din prolifica, dar si
zbuciumata perioada interbelică care a produs și alte
personalități precum Mircea Eliade, Eugen Ionesco,
Mircea Vulcănescu, Petre Țuțea, cei doi prieteni care au
fost Cioran și Noica și-au construit destine diferite,
aproape opuse. Cioran alesese să trăiască la Paris și să scrie
exclusiv în limba franceză, care, în opinia sa era o limba
mai nobilă și mai decentă decât limba română. Noica a
ales să traiască în România și să scrie in românește pentru
a scoate aurul limbii romane din expresiile cele mai
profunde și mai neașteptate, singura modalitate de a salva
limba română de o moarte prematură.

[Noica, Constantin, De caelo. Încercare în jurul

Astfel, după cum mărturisise el însuși, Noica a ales să
atingă universalul culturii prin intermediul idiomaticului,
al specificului national. Faptul că Noica îi incita pe tineri
să învețe limbile clasice (latina, greaca, sanscrita) și limbile
moderne de circulație universală (engleza, franceza,
germana, spaniola) se justifică în esență prin ideea
obținerii de instrumente indispensabile care să conducă la
sursele culturii universale. Comparând aceste limbi, tinerii
români vor avea privilegiul de a descoperi sensuri mai
profunde ale propriei lor limbi. Reușind să ancoreze
cultura română la cea universală, Constantin Noica
rămâne cel mai reprezentativ filozof român al timpurilor
moderne. Scopul unei asemenea opere este deschiderea și
comuniunea românilor cu marile acte de cultură ale
umanității sau expresia românească a marilor întrebări ale
culturii universale.

asupra filozofiei tradiționale. Tratat de ontologie. Scrisori
despre logica lui Hermes. Studiu introductiv de Sorin
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FRANZ WERFEL
(1890 -1945)

(urmare din numărul 2 (7) aprilie 2015).

El nu are în vedere să-l învestească cu o putere mai
mare pe Victor Emanuel. Ce e drept, în perioada aventuroasă a tinereţii lui, a promis solemn carbonarilor şi
societăţii „Giovane Italia” să conducă procesul emancipării şi unificării tuturor italienilor spre izbândă.
Aceasta a fost însă perioada iluziilor unui vântură-lume
şi a unui pretendent fără speranţă. Louis Napoleon n-a
promis nimănui să ajute casa de Savoia peste măsură de
mult şi prin aceasta să dea un rău exemplu casei de
Hohenzollern. Planul său este mai original şi mai
practic: Italia va fi unificată, dar nu sub un monarh, ci
sub patru, care, după împrejurări, pot fi opuşi unul
altuia. O uniune de state şi dinastii, a cărei libertate de
mişcare trebuie să fie limitată. Şi el, Napoleon, încredinţează preşedinţia acestei federaţii nimănui altuia
decât papei de la Roma, suveranul statului bisericesc.
Aceasta e rezolvarea problemei italiene. Este, în acelaşi
timp, şi un uriaş cadou făcut clericilor tuturor
naţiunilor, de aici rezultând şi avantajul unui control
mai apropiat al partidelor catolice de pretutindeni.
Liberalii vor turba de mânie. De asta împăratul este
convins. Ei vor izbucni în strigăte de protest. Clericalii
şi liberalii sunt cele două extreme ale pârghiei politicii
imperiale. Întreaga artă a guvernării constă în a ţine
această pârghie într-un perfect echilibru. Nu convingerile religioase îl determină pe împărat să preconi74

nizeze uriaşa ofertă făcută Romei. În sinea sa el
gândeşte şi simte ca un liberal. Dar prioritatea constituirii unui imperiu mondial francez impune ca nici
italienii şi nici germanii să nu ajungă la constituirea
unor autentice state naţionale. Despre asta, fireşte, nu
se poate vorbi pe faţă, fără ca „pălăriile moi” şi
„bărboşii” nechibzuiţi ai Europei, ba chiar şi cei ai
Franţei, să nu-şi clameze deschis înverşunata opoziţie.
Din contră, trebuie întreprins totul ca liberalii să nu
aibă presimţiri nedorite înaintea confruntării decisive şi
astfel să se înfurie înainte de vreme. Dar este numai o
întâmplare că ziarele radicale, în pofida cenzurii, devin
din zi în zi mai ostile?
De aceea, afacerea de la Lourdes nu este un lucru
de nimic, aşa cum vor să o prezinte împăratului toţi
aceşti incapabili precum Fould, Roulland, Delangle,
chiar şi pentru simplul motiv că de opt luni nu pot s-o
scoată la capăt cu ea. Împăratului îi este deja lehamite.
Nu e de crezut că de opt luni un prăpădit de oraş ca
Lourdes constituie un subiect predilect de preocupare
pentru toată presa internaţională. Împăratul este
constrâns din toate părţile să ia o atitudine. Metoda lui,
experimentată şi în alte situaţii, de a nu auzi şi a nu
vedea nimic, mai simplu spus, de a face pe mortul, este
luată zilnic cu tot mai multă înfocare în discuţie. Ieri sa exprimat în această privinţă domnul de Ressegnier,
un fost deputat al ţinutului Pirineilor, iar astăzi,
monseniorul Salinis, arhiepiscop de Auch, care l-a
vizitat de asemenea, a luat cu insistenţă atitudine
împotriva amestecului brutal al autorităţilor în starea
de lucruri creată la Lourdes. Destul de surprinzătoare
vizita acestui prinţ al bisericii, avându-se în vedere cu
câtă precauţie se abţine să facă declaraţii episcopatul
Franţei, aşteptând evoluţia situaţiei. Atât deputatului,
cât şi prelatului, împăratul le-a răspuns evaziv.
Ressegnier parcă a lăsat şi un memoriu. Unde se află?
Ce am făcut cu el? Dacă aceşti blestemaţi secretari şi
lachei n-ar ţine mereu să facă ordine pe mesele mele! În
dezordinea mea este mai multă ordine decât în arhiva
cea mai bine pusă la punct! În sfârşit, împăratul
descoperă memoriul lui Ressegnier.
„Majestatea Voastră”, citeşte el fugitiv, „înţeleg că
doriţi, cu mult prea mare rezervă, să nu vă implicaţi în
elucidarea problemei apariţiilor, cu toate că sute şi mii
de oameni rămân ataşaţi ideii că aici a avut loc cu
adevărat manifestarea unei forţe suprafireşti.
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Este o realitate şi stă în afara oricărui dubiu că sursa de
apă care a apărut în grotă în chip atât de miraculos,
între timp izvorul fiind închis de poliţie, nu prezintă
niciun factor de risc pentru populaţie. Analiza înfăptuită de profesorul Filhol (Toulouse) a stabilit totala sa
lipsă de nocivitate. Este iarăşi o realitate dovedită că un
număr deloc neînsemnat de bolnavi şi-a recăpătat
sănătatea consumând această apă. În numele libertăţii
conştiinţei, deschideţi accesul în grota Massabielle, Sire!
În numele omeniei, acordaţi celor suferinzi posibilitatea
de a se vindeca. În numele libertăţii de investigare ştiinţifică, deschideţi calea cercetărilor ce se impun!...”
Împăratului îi vine să râdă în hohote atunci când
aruncă memoriul în coşul cu hârtii. Aha, iată acum că
oamenii din dreapta eşichierului politic invocă ştiinţa,
omenia, libera cercetare, la fel cum cei din cercurile
progresiste invocă cerul când se află la ananghie. Totul
e fals şi găunos în această lume. Fiecare vânează numai
fărâma de putere pentru sine şi pentru gruparea lui
politică, ce îi conferă îndestulare şi poziţie socială.
Ştiinţa şi cerul, amândouă sunt pentru el numai
ambiţioase prelungiri ale acestei fărâme de putere în
abstract. Clericalului domn Ressegnier, izvorul, Sfânta
Fecioară şi sănătatea aproapelui său îi sunt la fel de
indiferente ca praful drumului. El vrea să obţină un
succes, asta e totul. Vrea să se răzbune pe adversarii săi,
pentru că în ultimele alegeri a fost învins de un
liberal… Bine mai e că, împărat fiind, nu trebuie nici să
mintă, nici să facă sluj pentru puterea râvnită, fiindcă o
are din belşug. În multe privinţe îi merge împăratului
mai bine decât lui Dumnezeu însuşi. Dumnezeu, de
pildă, gândeşte împăratul, pe lumea asta se poate
sprijini numai pe clericali. Eu, în schimb, mă pot
sprijini şi pe clericali şi pe liberali deopotrivă. Domnii
mei clericali, voi veţi primi în curând o îmbucătură
grasă. Drept urmare, va trebui să cam renunţaţi
deocamdată la a mai obţine alte succese pe tărâmul
politicii interne. Domnii liberali, dimpotrivă, trebuie în
următoarele luni să se bucure de deosebita mea favoare.
Împăratul priveşte la ceas. A trecut o jumătate de
oră după miezul nopţii. Fusese mereu neliniştit,
simţind nevoia să obţină înainte de culcare noi
informaţii despre starea sănătăţii lui Loulou. Loulou,
singurul său fiu, nu este de vreo două zile în apele lui.
Nimic deosebit. O uşoară stare febrilă. Dar în cazul
unui copil de doi ani trebuie să fii mereu pregătit pentru

eventuale complicaţii. Louis Napoleon n-a crescut în
palate, ci în case burgheze de rând. Este un om cu nervii
încercaţi. E puţin neliniştit, dar nici pe jumătate atât de
îngrijorat ca Eugénie. Totuşi, de sănătatea lui Loulou
depinde viitorul casei imperiale corsicane.
Împăratul sună şi cere să i se aducă haine şi pantofi.
Nu mai este tânăr şi destul de sigur pe sine ca să arate
oricum în faţa Eugéniei de Montijo. Pentru că are
complexe datorită ascendenţei sale obscure, ţine în mod
deosebit la etichetă. Louis Napoleon mai e informat că
medicul curţii ar fi fost trezit în urmă cu o jumătate de oră.
Neliniştit, îşi face intrarea în camera copilului. Îşi găseşte
soţia cu faţa în lacrimi lângă patul lui Loulou, care zace
apatic, cu obrajii roşii şi cu ochii strălucitori. Numai când
madame Bruat sau îngrijitoarea îi schimbă compresa pe
frunte, îşi schimonoseşte faţa şi scânceşte puţin. Medicul
zâmbeşte împăratului liniştitor:
„Nu e nimic grav, Sire, prinţul face uşor febră, aşa cum
cunoaştem…”
„Asta este difterie, fără îndoială e anghină difterică”, se
lamentează Eugénie.
„Pentru a pune un asemenea diagnostic nu avem nici
un temei, madame”, răspunde medicul. „Gâtul prinţului e
doar puţin roşu, nimic mai mult. Prin situaţii
asemănătoare am mai trecut nu de puţine ori…”
„Nu poate fi un semn de scarlatină sau de pojar?”
întreabă împăratul.
„O asemenea posibilitate nu poate fi niciodată exclusă, Sire. Deocamdată însă orice îngrijorare e de prisos. Eu
aş sugera Majestăţilor Lor să meargă liniştite la culcare.”
„Este anghină difterică, anghina ce bântuie astăzi”,
repetă cu voce stinsă Eugénie.
Împăratul, cu faţa pronunţat searbădă, se apropie de ea:
„Tu ar trebui într-adevăr să mergi la culcare, iubita
mea”, spune el cu gingăşie, punându-şi palma alături de a
ei pe pieptul copilului. „Loulou va fi ascultător. Nu-i aşa,
Loulou, maman trebuie să meargă la culcare…”
Cu această propunere Loulou nu se arată câtuşi de puţin
de acord. Printre suspine declară autoritar:
„Nu, maman nu trebuie să meargă la culcare. Maman trebuie să rămână cu mine!”
Eugénie îşi ridică faţa suferindă şi plânsă spre împărat:
„Oh, Louis, tu n-ai să-mi refuzi rugămintea”, strigă
ea. „Doamna Bruat a adus o sticlă cu apă de la Lourdes. O
să-i dăm un pahar să bea lui Loulou…”
„Trebuie neapărat, iubita mea?” întreabă împăratul
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neplăcut surprins.
„Trebuie, Louis. Foarte mulţi oameni s-au
vindecat deja cu această apă. Un copil de doi ani, ca
Loulou, s-a vindecat într-o clipă…”
„Despre asta nu se ştie nimic exact, iubito.”
„Cine are numai o urmă de credinţă în sine ştie,
Louis.”
Împăratul abia îşi poate ascunde consternarea:
„Dacă alţii vor să se facă de râs, draga mea, noi nu
trebuie să ne facem, noi nu avem voie să ne facem…”
„Pentru viaţa copilului meu mă fac bucuroasă de
râs, Louis.”
Bătrânul medic face împăratului un semn discret:
„Această apă e complet inofensivă. Dacă madame
aşa doreşte, poate să-i dea liniştită de băut prinţului…”
La această propunere a unui medic, împăratul trebuie
să bată în retragere.
„Eu aş dori numai”, spune el ezitând, „să nu se
facă tapaj pe această temă.”
E momentul ca Eugénie să se înflăcăreze:
„N-ar fi onest. Asta înseamnă cea mai crasă
nerecunoştinţă, Louis. Cum să ajute izvorul, dacă încă
de acum el este contestat. Dimpotrivă! Eu jur aici în
faţa lui Dumnezeu şi a oamenilor că mă voi închina cu
pocăinţă izvorului şi Sfintei Fecioare de la Lourdes,
dacă ea îmi salvează fiul!”
Madame Bruat se apropie cu sticla cu apă. Împăratul
părăseşte oftând încăperea.
În dimineaţa următoare, împărăteasa se înfăţişează
personal în dormitorul împăratului ca să-i spună că
Loulou este complet afebril.
„Izvorul de la Massabielle a ajutat, Louis.”
„Este o constatare neîntemeiată, comoara mea.
Loulou a fost deja de mai multe ori bolnav şi s-a făcut
de fiecare dată repede sănătos, cu ajutorul lui
Dumnezeu. Tu faci o mare nedreptate prafurilor
administrate de doctor.”
„Tu eşti un ateu, Louis.”
„Este cel mai prostesc lucru”, zâmbeşte împăratul,
„pe care un suveran şi l-ar putea îngădui.”
„Tu eşti mai rău decât un ateu, Louis. Tu nu eşti
capabil să mulţumeşti cu umilinţă Domnului pentru că
s-a îndurat de noi. Şi ieri încă tremurai de teamă că
copilul ar fi putut avea scarlatină sau anghină
difterică…”
Împăratul, care în cei cinci ani ai căsniciei sale nu76

-şi aminteşte să fi fost măcar de cinci ori vizitat dimineaţa de soţia lui, se simte cât se poate de jenat că a fost
surprins purtând fileu pentru păr şi pentru mustăţi.
„Îmi faci o mare nedreptate, dragă”, spune el enervat. „Eu ştiu că pentru viaţa lui Loulou trebuie să fim
recunoscători puterii cereşti. Această convingere nu mă
poate determina însă logic să accept că un pahar de apă
din Pirinei l-a salvat pe Loulou de scarlatină.”
Figura clasică a Eugéniei de Montijo devine aspră şi
dispreţuitoare:
„Adică tu conteşti cea mai mică posibilitate ca apa
de la Massabielle să-l fi vindecat pe Loulou de febră în
mai puţin de douăzeci şi patru de ore?”
„Nici asta nu e drept să gândeşti”, obiectează cu
ochii pe jumătate deschişi împăratul. Pe lângă multe
explicaţii fireşti câte există, nu o resping apriori nici pe
cea supranaturală. Numai că nu am nici un motiv să
accept miracolul, atâta timp cât natura şi medicina
oferă explicaţii plauzibile. Să lăsăm convingerile de
acest fel pe seama femeilor în vârstă! Copilul nostru e
sănătos. Dumnezeu a ajutat. O ştiu. Că Lourdes a
ajutat, e posibil, dar nu pot şti…”
„Dar eu o ştiu, Louis”, spune împărăteasa pregătită
de luptă, „şi nimeni nu mă va împiedica să fiu
recunoscătoare, nici chiar tu!”
„Dar de ce crezi că te-aş împiedica, dragă?” îi răspunde împăciuitor împăratul.
„Deci, Louis, tu eşti pregătit să-mi îndeplineşti dorinţa”, prinde din zbor ocazia Eugénie. „Eu am jurat
pentru amândoi că tu, dacă apa de Lourdes ajută, vei da
dispoziţie ca grota să fie deschisă…”
Louis Napoleon abia îşi mai poate stăpâni nemulţumirea:
„Jurămintele se fac în nume propriu, dragă, şi nu în
numele altuia. Şi, în afară de asta, Lourdes ridică o
delicată problemă politică. În acest moment, din motive
foarte întemeiate, nu am voie să nemulţumesc partidele
liberale…”
„Motivele mele ca soţie şi mamă sunt mult mai
întemeiate decât cele politice”, răspunde Eugénie
pălind, în timp ce încăpăţânarea, ambiţia şi energia ei îi
devin soţului de-a dreptul supărătoare.
„Regimul meu”, explică el după o pauză cu voce
răguşită, „a adoptat de la bun început în această afacere
o atitudine de hotărâtă contestare. Şi nu numai regimul
meu, ci şi episcopatul francez, draga mea, pe care nu
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poţi să-l acuzi de ateism. Noi toţi suntem dependenţi de
opinia publică. Opinia publică a vremurilor noastre ia
atitudine împotriva habotniciei oamenilor ignoranţi. Şi
o face fiindcă se află în plină luptă pentru a impune un
nou spirit al veacului. Şi de acest spirit eu nu pot face
abstracţie. Ascultă bine ce-ţi spun: dacă eu dau dispoziţie acum să fie deschisă grota, îmi blamez propriul
regim, asta înseamnă că mă blamez pe mine însumi.
Asta pretinzi tu de la mine? Tu pretinzi ca eu, împotriva
tuturor raţiunilor politice, să sfidez spiritul veacului şi,
fără să fie necesar, să procedez la o retractare publică?”
Eugénie se apropie de soţul ei, prinzându-i ambele
mâini:
„Louis”, spune ea cu voce gravă, „împăratul e dependent de forţe mult mai mari decât opinia publică.
Tu îţi dai seama singur. Altfel de ce ai fi consultat-o pe
madame Frossart, cunoscuta prezicătoare? În poziţia ta
socială nu-ţi poţi permite să fi oportunist, dragul meu.
Suveranul nu poate domni abstracţie făcând de semnele
divine. Ai spus-o tu însuţi nu o dată. De ce vrei să le
ignori chiar acum? Acum, când te afli înaintea celui
mai important an al domniei tale? Cumpăneşte! În
Franţa curge un izvor binecuvântat, care aduce
vindecare. Tu însuţi i-ai dat fiului tău, care era în
pericol, să bea din el…”
„Ca să respectăm adevărul”, scrâşneşte Napoleon,
„nu eu am fost acela…”
„Tot una e”, răspunde spaniola. „Loulou este acum
sănătos. Acea putere, care prin intermediul unei fete
nevinovate şi binecuvântate a făcut să ţâşnească izvorul,
sporindu-i debitul de la o oră la alta, ţi-a dovedit că
există. Şi ai cutezanţa, după ce te-ai bucurat de graţia ei,
să înşeli aşteptările acestei forţe? Socoteşti mai puţin
periculos să sfidezi pe Dumnezeu sau pe Sfânta
Fecioară decât spiritul veacului, cum îl numeşti? Şi asta
după ce ai făcut un jurământ de mulţumire…”
„Tu l-ai făcut, nu eu”, insistă abătut împăratul.
„Indiferent care din noi. Este făcut. Trebuie respectat. Tu nu înţelegi că, în caz contrar, însăşi domnia
ta este în joc, Louis?...”
Împăratul o conduce pe Eugénie înapoi în camera
sa, fără să mai rostească un cuvânt.
Ziua trece pentru el extrem de neplăcut. Această
femeie frumoasă posedă o forţă nebănuită de a-i produce nelinişte. Afară se face frig, din ce în ce mai frig,
încât îşi spune că ar trebui să hotărască plecarea la Paris.

Dar mai are câteva lucruri trecute pe răboj, a căror
împlinire nu suferă amânare. Băile în apa mării nu-i
mai produc plăcere. Aproape că nici nu e în stare să
lucreze. Nu mai poate să guste nici plăcerea singurătăţii
plină de putere creatoare din orele târzii ale nopţii. Cel
mai neliniştitor este însă ghimpele pe care femeia i l-a
înfipt în inimă. Eugénie are dreptate. Ea nu poate să
nu-şi ţină jurământul. Şi nici el nu poate să-l ignore,
chiar dacă nu l-a rostit. Forţa care s-ar afla îndărătul
apariţiilor de la Lourdes ar putea fi aceeaşi forţă care
stă îndărătul istoriei lumii şi, prin urmare, îndărătul
celor preconizate să le săvârşească el în Italia. Indivizi
oarecare, fără importanţă, îşi pot permite să fie libercugetători. Ce riscă ei prin asta? Îşi poate permite însă
cel mai mare monarh al lumii, ca să nu îi indispună pe
liber-cugetători, să indispună acea forţă, poate de o mie
de ori mai irascibilă, care decide asupra victoriei şi
înfrângerii naţiunilor? Deja asemenea reflecţii reci sunt
nechibzuite, gândeşte împăratul, plimbându-se între
mesele sale de lucru, pentru că cine poate şti dacă
acelei forţe, care pretinde un devotament exaltat, aceste
viclene reflecţii îi sunt ascunse? Scribii ce mâzgălesc
nişte documente acolo, sau negustorii ce vând mărfuri
n-au decât să facă haz pe seama credincioşilor. Cine
stăpâneşte lumea ştie din experienţa de zi cu zi că,
indiferent câtă putere ar avea, legătura intimă a
întâmplărilor nu depinde de el, că este o minge în
mâna forţelor secrete care pretind supunere şi sacrificiu
şi care mereu trebuie ademenite şi împăcate. Dacă un
glonţ al unui atentator îşi loveşte sau nu ţinta, asta
depinde mai puţin de balistică, cât de acele forţe, fie ele
trinitatea divină, fie voinţa destinului, cum s-or fi
numind. Numai un domnitor ştie cât de mult trăieşte el
în afara efectului legilor cunoscute ale naturii, prin
urmare în sfera miracolului. De aceea, credinţa regilor
şi a celor puternici de când lumea este, de fapt,
superstiţia…
În a treia seară a războiului său mut cu soţia, bărbatul se dă bătut. Nu se mai gândeşte decât la forma pe
care s-o dea capitulării sale. După multe ezitări,
împăra-tul se decide pentru un pas cu totul ieşit din
comun. El ocoleşte obişnuita cale birocratică. Pentru că
se ruşinează de miniştrii săi, alege o alta. Nici Fould,
Roulland sau Delangle nu vor fi înştiinţaţi. Împăratul
aşterne pe hârtie o depeşă către prefectul din Tarbes:
„Aveţi libertatea să deschideţi neîntârziat grota de
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Acest număr al revistei este ilustrat cu lucrări semnate
la vest de Lourdes publicului. Napoleon.”
de artistul plastic:
Asta e totul. Depeşa e dusă la oficiul telegrafic. Cu
.
o copie, împăratul se înfăţişează împărătesei. Eugénie
roşeşte puternic:
„Eu am ştiut totdeauna, Louis”, spune ea, „că tu ai
un suflet mare, care se poate bizui pe sine…”
„Fapt este, madame”, răspunde el acestei declaraţii Născut în 6 ianuarie 1969 la Cluj, România
patetice, „că doamna de la Lourdes a găsit în dumneaStudii:
voastră o excelentă aliată.”
1996 - Universitatea de Artă şi Design, Cluj-Napoca,

ADRIAN GRECU

Expoziţii personale:

Fragmentul din romanul Das Lied von Bernadette,
în traducerea lui DAN FLORIȚA-SERACIN.

2009 -"Galeria Veche", Cluj-Napoca
1999 -"Galeria Veche", Cluj-Napoca (computer art)
1998 -"Galeria Căminul Artei", Bucureşti
1997 -"Galeria Veche", Cluj-Napoca (sticlă & neon)
1996 - Galeria "Pantheon", Cluj-Napoca (sticlă & neon)
Expoziţii colective:

2013 - Salonul de iarnă a Uniunii Artiştilor Plastici,
Muzeul Naţional de Artă, Cluj
2012 - “Salon pe balcon”, Muzeul Naţional de Artă, Cluj
2006 - Expoziţia de ceramică şi sticlă, Muzeul Naţional
de Artă, Cluj
"Expoziţia artiştilor români”- Koga City Museum Japonia
2003: - Expoziţia Internaţională de Ex Libris, Stedelijke
Musea, Sint Niklaas, Belgia
2001: - Festivalul Internaţional de Grafică, "Oulim The
Great Harmony", Seul, Korea
- Expoziţia Internaţională de Ex Libris, Gliwicze,
Polonia
- Festivalul Internaţional de Grafică, Kanagawa,
Japonia
2000 - Expoziţia "Identităţi", Sala Brâncuşi, Clădirea
Parlamentului, Bucureşti
- Festivalul Internaţional de Grafică, Cheju, Korea
1999 - Expoziţia de Artă Decorativă Românească,
Veneţia, Italia
1997 - Expoziţia Internaţională "Nesse Bition", Osaka,
Japonia
Premii:

- Premiul 1, The New Energy Paradigm Shift 2012 Art
Show (http://coldfusionnow.org/their-banner-isexcelsior/)
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Uralt wie eine Ikone und voller
Risse. Nachts erpressen wir
Von uns Geständnisse
Über Gott, die Welt und
Nichtige Worte, Erinnerungen
Über unsere Zeit in den Urnen.

HORST SAMSON

(2010)

IN DER ZELLE DES EXILS

DAS LAND

Es wächst im Lager nachts ein Land
Wie Unkraut hoch: So war’s, ganz anders
Wie wir wissen, wird es vielleicht mal

Das Land hat keinen Namen, die Stadt
Nicht und nicht das Dorf. Die geduckten
Menschen, die Mörder kennt jeder, die Angst,
Den langen Arm der Geschichte.

Gewesen sein, wird Farbe jetzt daheim
Und Imagination, wird vorgestelltes Schrein.
Die letzte Zeit im Weitergeben halber Wörter
Hinter vorgehaltener Hand – vielleicht ein Leben
Totgelegt, verscharrt im Sand, das sich bewegte noch
Auf dem Papier, versprengt wie wir.
( 1987/2012)

Keiner erinnert sich, wie es geschehen konnte, geschah.
Eines Tages waren die Zeugen weg, alles war spurlos
Verschwunden, wie aufgelöst, sagen sie, im Äther
Verflogen, nichts wurdevermisst, keinMensch, keinWort.
Nachts glühten Gedanken, entzifferten den Tod,
Im Zwielicht pulste das Hirn, schimmerte
Wie Phosphor brannten die Augen im Kopf, die Akten,
Das Herz lag da, leer wie eine verlassene Kaserne.

IN DEN URNEN
Nichts bedeuten, nichts
Was wirklich Sinn machen
Würde draußen, im Jenseits
Der Vaterländer, wo das
Leben in Verliesen dahintropft,
Die Selbstgespräche in Galerien,
und immer wieder Angst,

MINIATÜRE IN G-MOLL
Niemand mehr geht durch
Die Türen. Das Schloss verrostet,
Die Scheiben blind
Oder eingeschlagen.
Die Toten haben das Haus
Schon seit Jahren
Verlassen, zogen reihum aus
Den leeren Räumen. Nachts
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Treffen sich dort die Stimmen
Der im Friedhof Zurückgebliebenen,
Nur der Wind

Zypressen. Oft sitze ich
Auf der Kiste mit den Habseligkeiten
Am Fenster und fiedle
Auf den Saiten des Regens.

Kann sie hören, sitzt mitten unter ihnen,
Begleitet ihre Choräle
Andächtig am Flügel.

(Heidelberg-Kirchheim, 1987)

(2013)

MITWISSERSCHAFT
ODE AN DIE GEFANGENEN

in Erinnerung an Paul Celan*

Im Tal der Olivenhaine sind manche
Bäume über 2000 Jahre alt.
Eine ferne Vergangenheit hat sie
Uns hinterlassen als Erbe. Gerne würde ich
Mit ihnen sprechen, mit ihnen sprechen
Können, sie fragen, was sie täglich tun,
Ob sie die Flucht der Jahre spüren, ihre Wurzeln,
Was sie erlebt haben, verbrochen,
So tief verhaftet in felsigem Grund, was
Der Wind ihnen erzählt, das Meer im Rausch.

In den Gärten brennen
Die letzten Birnen und Gott entkleidet
Reihum die Bäume. Der Tod, sagt Tolstoi,

(Kreta 2012)

Mit denen ich eben noch sprach.

SONATE FÜR GEHIRN UND VIOLINE
Dunkle Zypressen!
Die Welt ist gar zu lustig;
es wird doch alles vergessen.

Ist zu Ende. Und wir kehren zurück,
Nach Hause, in unsere fremde Erde, basteln
Geschenke an die Aufmerksamen. Der jüngste Tag
Bleibt eine fixe Idee, eine kalte
Schulter des Abends. Stille schlägt uns
Ins Gesicht vor dem Abgrund der Wörter,

*„Gedichte, das sind auch Geschenke - Geschenke an die
Aufmerksamen.Schicksal mitführende Geschenke.“

(Paul Celan - Brief vom 18. Mai 1960, an Hans Bender)

Theodor Storm

Das Zimmer ist eng. Hier wohnen
Wir zu dritt, leben
Den Traum, unsere große Freiheit
Aus. Im Kopf die Magie
Der Wörter – Gedichte
Gegen das Vergessen, Welt,
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DIE ZERSTÖRUNG DER WELT IN SIEBEN TAGEN
Am ersten Tag vernagelte er die Türen,
Vergitterte die Fenster,
Hielt eine flimmernde und lange Rede
ÜberdieNutzungderSonnenenergieunddes Uraniums,
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Über die Vorteile der Dunkelheit
Und des davonfließenden Wassers.
Am zweiten Tag ließ er
Die schaukelnden Fahnen aus dem Sack,
Reduzierte drastisch den Sauerstoffverbrauch,
Verkaufte die Berge, die Bäume und die Sträucher,
Rasierte ganze Ortschaften von der Landkarte,
Ackerte die Friedhöfe um,
Entdeckte den Asphalt und die Industrie.
Am dritten Tag schaffte er die schwarzen Zeitungen ab,
Erfand in mühevoller Arbeit
Die rote Zeitung und das Farbfernsehen,
Die Zufriedenheit des Fußvolks und der Kühltruhen,
Verteilte Brot
Und warf ein geheimes Netz über die Landschaft.
Am vierten Tag verordnete er die Verschmutzung
Der Flüße, Seen und Weltmeere,
Die Aufzucht neuer Unkräuter und Krankheitserreger.
Die Blumen wurden mit verbundenen Augen
An die Wand gestellt,
Den Rest erledigte eine originelle chemische Substanz.
Am fünften Tag - Es war der Tag der Offenbarung Sah man viel Volk versammelt und sieben Leuchter,
Hörte eine Stimme, die war wie großes Wasserrauschen
Und ging aus mit Blitz und Donner von einem Stuhl,
Der gesetzt war im Himmel und aufdem einer saß,
Zwischen Tieren vieltausendmal Tausend,
Voller Augen vorn und hinten.
Und neben jeden Milizmann war ein Milizmann gestellt,
Und neben jedes Ohr ein Ohr,
Und niemand wusste, was da ist, was war, was kommt,
Die Vernunft zu nehmen, zu erschlagen, zu erwürgen
Auf fahlem Pferd die noch beweglichen Geister
Zwischen den vier Ecken der Welt,
Die ein Zimmer war mit vernagelten Türen
Und einem Regenbogengitter vor dem Fenster.
Am sechsten Tag fanden die ,,Stunden der Kultur'' statt.
Da wurden die Maler und Bildhauer,
Die noch Maler und Bildhauer waren, verboten,
Die Architekten, die noch Architekten waren,

Die Filmemacher, die noch Filmemacher waren,
Die Schauspieler, die noch Schauspieler waren.
Die Schriftsteller, die noch Schriftsteller waren,
Wurden als ungültig erklärt,
Und es wurde ein Buch geschrieben, so dick
Wie hundertfünfzig Wände
Und der verbliebene Odem reichte noch gerade dazu aus,
Den Allgegenwärtigen
In extenso zu loben mit hellen Zimbeln.
Am siebenten Tag - es war ein Arbeitstag
Wie alle anderen - trat der ,,Abendstern"
Mit geflügelten Friedensworten vor die Welt
(FernsehApparate aller Länder liefen auf
Hochtouren). Und er winkte, sah und verteilte
Geheimdienstler in alle Himmeln,
Streute Gift über das Gewimmel
Lebender Seelen, zerstückelte kunstvoll
Die Kontinente in den Köpfen
Bis sich im ganzen Land nichts mehr regte.
Da besah er alles, was er getan hatte,
Und siehe, es war sehr gut gelungen.
(1981 - erstmals erschienen in "Tasten. Zeitschrift für
Literatur", Wuppertal 1991)

DER LETZTE ZUG
Vor langer Gleiszeit
Mitten auf toten Schienen,
Du weißt das, wir hielten
Im zerbrochenen Land,
Sahen Köpfe fliegen und
Fliegen auf dem verirrten
Beispiel. Die Farbe Grau stank
Zum Himmel und war über allen
Tagen. Der letzte Zug fuhr
Bei strömendem Leben.

ALTER N AN ŢE

81

BERNHARD SETZWEIN
Hrabal

und der Mann am Fenster
»Und ich werde auch weiterhin
in einem gläsernen Haus wohnen,
wo alles aus Glas ist, wo ich jeden sehen werde,
der über die gläsernen Stufen
zu mir kommt, dort, wo ich aufeinem
gläsernen Bett schlafen werde und mich mit
einem gläsernen Laken zudecken werde,
aufdem früher oder später die mit einem Diamanten
eingeritzte Schrift erscheint: Wer bin ich?«
André Breton

Personen:

Dutky:
Alles registrieren
Nichts übersehen
Selber aber dabei nie entdeckt werden:
Das ist die Kunst
Taucht wieder ab, robbt weiter, richtet sich auf der anderen
Seite des Fensters, wo Kiste und Sessel stehen, mühevoll auf.
Vor ihm zwei Astlöcher. Er schaut, erst durch das eine, dann
durch das andere. Nimmt dann den Feldstecher. Die Astlöcher
haben genau den richtigen Abstand: Er kann mit dem
Feldstecher durch sie hindurch nach draußen sehen. Schaut
lange und angestrengt.

Dutky:
Nur weil sich nichts rührt
heißt das noch lange nicht
daß sich nichts tut

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

(Nimmt den Feldstecher herunter)

Ort:
Datschensiedlung in Kersko

Im Gegenteil:
Gerade wenn nichts zu sehen ist
alles ruhig
keinerlei Auffälligkeiten
dann bedeutet das meistens
jetzt ist aber gewaltig was im Busch

Zeit:

Sommer 1997, zur Obstweinzeit

Eins

(Schaut wieder durch den Feldstecher)

Ein Gartenhäusl oder Werkzeugschuppen, die Wände aus
rohen Holzbrettern. Durch ein Sprossenfenster sieht man
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hinaus aufeinen Obstgarten mit alten Bäumen, weiter hinten
Hrabals Datscha. Licht und Luft voller Holzstaub oder auch
wie in einem Bienenstock, klebrig und honigfarben. Gerümpel.
Gartengerät, aber auch eine alte mechanische Schreibmaschine.
Ein einfacher Holzstuhl, auf der Sitzfläche stapelt sich
Gerümpel. Eine Werkbank. Hackstock mit Beil. Holzregale,
darin mehrere Obstwein-Ballons. Ab und zu Blubbergeräusche.
Es gärt. Auf der Seite ein uralter, völlig zerschlissener
Ohrensessel, wie vom oder für den Sperrmüll. Davor eine
Kiste, die als Tisch dient. Darauf ein Feldstecher, Notizheft,
Bleistift. Auftritt Dutky. Er drückt sich an der
Holzbretterwand entlang bis zum Fenster. Geht aufdie Knie.
Kriecht schwerfällig auf allen Vieren unter dem Fenster
hindurch. Hält inne. Zieht sich mit beiden Händen am
Fensterbrett nach oben, um einen kurzen Kontrollblick nach
draußen zu werfen.

Gerade bei diesem Hrabal
Wie oft hat mir der Lanský eingeschärft
Der Mann ist Schriftsteller, kapiert!
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Da wenn es nach nichts ausschaut
Dutky
Alarmstufe drei
dann kracht es bald
Aber ordentlich
Im Gebälk
Da wackeln die Fundamente
die Fundamente des Staates
mein Lieber
So ein Schriftsteller
der wenn wochenlang nichts
von sich hören und sehen läßt
dann kannst du Gift nehmen
daß bald eine Bombe hochgeht

Der Profi weiß doch
das ist ja schon das besondere Vorkommnis
daß alles so normal und unverdächtig ausschaut
Das ist eine ganz besonders
hinterhältige Tarnung
(Schaut)

Billige alte Masche
es so ausschauen zu lassen
als sei nichts

(Schreit plötzlich die Astlöcher an)

(Nimmt den Feldstecher herunter, überlegt und grinst)

Giftnehmen hat er gesagt, der Lanský
da kennt er sich nämlich aus
mit dem Giftnehmen
Gift aus dem Schrank nehmen
und es heimlich der Zielperson unterjubeln
Den Solschenizyn
hat Lanský erzählt
den haben sie damals
mitten in Moskau aufeiner belebten Straße
nur ganz kurz im Vorbeigehen
mitten im größten Gedränge
mit der Spitze eines Regenschirms gepikst
War natürlich mit Gift präpariert
(Lacht verächtlich)
Tja, die Sowjets
von denen kann man eben noch was lernen
Das sagt auch der Lanský
(Nimmt den Feldstecher, schaut eine Weile)

Billige Masche
so zu tun, als ob nichts ist
Rein überhaupt gar nichts
(Nimmt Feldstecher herunter)
Daß mal nichts ist
überhaupt gar nichts
das gibt’s nicht
Da kannst du auch Gift draufnehmen
Schaut etwas nach nichts aus
ist es bloß besonders gut getarnt
(Nimmt den Feldstecher, schaut)

Keine besonderen Vorkommnisse
daß ich nicht lach’

He Hrabal
Meinst du ich seh nicht
daß du nur so tust
als sei nichts zu sehen
Du willst mich an der Nase herumführen
Aber nicht an der Dutkynase, mein Lieber
an der hat noch keiner herumgeführt
Die hat den richtigen Riecher
verlaß dich

(Nimmtärgerlich dasSchreibheft, reißtdieSeiten hin undher)

Da
nichts nichts nichts
seit Wochen
( Blättert hektisch)
Hier
seit Februar untergetaucht
Und ward nicht mehr gesehen
Früher ist er ja wenigstens noch
wegen der Katzen gekommen
den Biestern den unausstehlichen

(Schaut wieder durch den Feldstecher)

Zwei Dutzend mindestens
mittlerweile

(Nimmt den Feldstecher herunter)

Am liebsten würde ich die Knarre nehmen
und pfffff… wegblasen
die ganze Brut
Ich mein’
braucht es noch einen weiteren Beweis
für die Verschlagenheit dieses Menschen
bei der Katzenliebe
Zu meiner Anna sag ich immer
früher im Mittelalter wäre so einer
verbrannt worden
Raufaufden Scheiterhaufen
seine zwei Dutzend Katzen gleich dazu
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und dann: ordentlich Brandbeschleuniger
( Nimmt den Feldstecher, schaut)
Wären wir hier nicht
in der Datschensiedlung
ich hätt’s sie längst alle
abgeknallt
( Schreit die Astlöcher an)
Schleicht euch, ihr Biester
Merkt ihr denn nicht
der kommt nicht mehr
euer großer Wohltäter
Nix mehr vonwegen
die besten Leckerbissen für euch
Der hat ja
wenn’s sein mußte
das schönste Grillhendl
an die verfuttert
Er nur die Haut
den Rest für die Biester
und noch schön klein hergeschnitten
mit dem Messer
( Nimmt sein Schreibheft, notiert)
Neun Uhr zweiunddreißig
Katzen, zirka fünfundzwanzig Stück
streunen nach wie vor um die Datscha herum
Sicheres Indiz
daß er noch einmal auftaucht

Logisch:
Geheimpolizei muß geheim sein
Die perfekte Tarnung ist wahrscheinlich
wenn man gar nichts mehr von ihr hört
(Überlegt)

Eine gewisse Unsicherheit halt
ob sie überhaupt noch da ist
die Geheimpolizei
Kann besonders gut getarnt sein
oder auch schon gar nicht mehr da
Er winkt ab: Schluß mit solchen Grübeleien. Bringt die Dinge
aufder Holzkiste – Feldstecher, Schreibheft, Bleistift – in eine
genaue Ordnung. Stutzt mittendrin.

Dutky:
Aber so lange?
Daß Lanský schon so lange
nichts mehr von sich hören läßt?
(Überlegt)

Ach was
Nur weil sich der Lanský nicht mehr rührt
heißt das noch lange nicht
daß er nicht mehr da ist

Zufrieden liest er das Geschriebene noch einmal durch,
unterstreicht etwas, klappt das Heft zu.

Dutky:
Er soll ja auch noch eine Wohnung in Prag haben
Für Prag ist der Kollege zuständig
sagt Lanský
(Stutzt)

Von Lanský
auch schon ewig nichts mehr gehört
wo er früher doch
ständig zur Stelle war
Berichte verlangte
(Überlegt)

Neue Strategie vielleicht
Daß man auch in der Kreisstadt
aufeine neue Taktik setzt
Mehr im Verborgenen arbeitet
(Überlegt)
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Schaut wieder mit dem Feldstecher durch die Astlöcher, setzt
immer wieder ab, notiert hektisch etwas in sein Schreibheft.
Hält plötzlich inne, als fiele ihm etwas Wichtiges ein.

Dutky:
Anna muß die Berichte
in die Kreisstadt bringen
(Ruft)

Anna!

Will zur Tür, bemerkt gerade noch, daß er dabei „durchs“
Fenster laufen würde, wirft sich schnell aufden Boden, robbt
unter dem Fenster durch, reißt die Tür auf, ruft hinaus.

Dutky:
Anna!

(Lauscht)

Hört nicht

(Besorgt, fast panisch)

Ich kann doch hier nicht weg
Was war es
was Lanský als letztes gesagt hat?
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Egal was passiert
Dutky
unter gar keinen Umständen
diesen Hrabal aus den Augen lassen
Das war seine letzte Instruktion
Unter keinen Umständen
den Posten räumen
den Beobachtungsposten
( Lugt aus dem Fenster)
Einmal war er ja da
der Lanský
Hat alles selber inspiziert
Idealer Beobachtungsposten
hat er gesagt
Großartig Dutky
Schaut aus wie ein alter
bald zusammenfallender Gartenschuppen
nichts als Gerümpel
und dabei ist es in Wahrheit
der ideale konspirative Beobachtungsposten
Stellt sich neben den Fensterrahmen, aber noch in Deckung.

Dutky:
So hat er sich hergestellt, der Lanský
und so einen Kontrollblick hinausgeworfen
ganz kurz nur
Profi halt
ein kurzer Blick
und alles erfaßt
Großartig Dutky
hat er gesagt
Wie Sie von hier aus
alles unter Kontrolle haben
Man möcht’s nicht meinen
wenn man sich den Saustall hier anschaut
Geht jetzt gedankenverloren „durchs“ Fenster. Immer wieder
hin und her. Vergißt, daß er von draußen gesehen werden
könnte.

Dutky:
Siehst du
hab ich damals zu meiner Anna gesagt
endlich erkennt einmal jemand
was mein Schuppen wirklich ist
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die perfekte Tarnung
Weil sie ja immer:
Räum doch endlich mal auf
Ha, aufräumen
Die perfekte Tarnung zerstören
Direkt Wahnsinn die Frauen manchmal
Unglaublicher Wahnsinn
Nicht auszutreibender Putzfimmel
Zerstörungsfimmel regelrecht
Aber der Lanský
der hat natürlich gleich erkannt
um was es sich hier handelt
Idealer Beobachtungsposten
perfekte Tarnung
hat er gesagt
Hier wenn Sie Stellung beziehen
Dutky
dann werden Sie unser wichtigster Mann
Von hier aus sieht man alles
Jede Kleinigkeit
Wer wann wie oft zu Besuch
Kontakt mit Personen aus Kersko
Kontakt mit Personen nicht aus Kersko
Überhaupt Kontakte
aber auch mit wem und warum auffälligerweise
überhaupt kein Kontakt
Wo und warum Licht
Beleuchtete Fenster dunkle Fenster
und vor allem schummrige Fenster
Offene Türen geschlossene Türen
und spaltbreit geöffnete Türen
Heruntergelassene Rollos hinaufgezogene Rollos
Post ja und wenn warum
wann aus dem Briefkasten geholt
und mit welcher Miene
noch auf dem Weg zum Haus aufgerissen
ja oder nein
sofort gelesen später gelesen gar nicht gelesen
mit welcher Miene mit welchem Ergebnis
Alles aber auch alles Dutky aufnotieren
Das war es
was Lanský damals gesagt hat
Und dann diese Verpflichtungserklärung
Gar nicht erst lange durchlesen
gleich unterschreiben
hat er gesagt
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Bei solch einer Traumlage
idealer Beobachtungsposten
da würde ich gar nicht mehr lange überlegen
da heißt es
einfach nur zuschlagen
wenn schon die Kreisstadt
die Hand hinhält
zur Zusammenarbeit
Also Dutky abgemacht
Und:
Ich erwarte jetzt
vierteljährlich Ihre Berichte Dutky
Und ich zu ihm
Selbstverständlich Herr Oberst

die sind zwar alle auch nicht ohne
aber eins steht einmal fest:
Am gefährlichsten von allen
ist dieser Hrabal
schon allein deshalb
weil er immer so harmlos tut
Bierkneipengeschichten
daß ich nicht lach’
Das hat er gesagt der Lanský
(Überlegt)

Ich frag dann
weil ich mich da nicht so auskenne
Warum?
Warum ist der so gefährlich?
Mensch schreit mich da der Lanský an
ob ich nicht wisse
was der sonst noch schreibt
Nein
Was zum Beispiel?
Daß wenn Revolution
brüllt der Lanský
wenn überhaupt Revolution
dann nur gegen sich selber
So was schreibt dieser Hrabal

(Kichert)

Dabei war er ja nur Major
Und er gleich wieder streng
Keinen Funken von einem Humor
– bei der Firma haben sie ja keinen Humor –
ob ich überhaupt jemals schon etwas
gelesen hätte von diesem Hrabal
In dem Sinne gelesen jetzt direkt nicht
Aber lustig soll es sein
Übers Biertrinken
und früher wie’s war
unter den Leuten
in der Brauerei
und überhaupt
daß noch viel mehr erzählt worden sei
früher beim Bier
in den Gassenschenken
So hat man mir’s halt erzählt
Und der Lanský sofort:
Wer hat so was erzählt
sofort aufnotieren
gleich reinschreiben in den Bericht
ganz wichtig
weil das ist völlig verfälschend
geradezu staatsfeindlich verdreht
Weil dieser Hrabal
ob ich denn das nicht weiß
das sei der Gefährlichste von allen überhaupt
Da könne man einen Havel nehmen
einen Kundera
einen Vaculik
egal wen
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Stürzt zu der Holzkiste, auf dem sein Schreibheft liegt,
nimmt es, schreibt umständlich und langsam, dabei
murmelnd:

Dutky:
Ich wollte immer nur mich verändern
denjenigen, den ich in greifbarer Nähe hatte
mich selbst
(Schaut auf, als ob Lanský vor ihm stünde)

Und was heißt das?

Dutky klappt das Schreibheft zu.

Dutky:
Wissen wir auch nicht genau
hat der Lanský gesagt
Aber gefährlich ist es
Und darum müssen solche Sachen
vor allem solche Sachen
gerade solche Sachen
in die Berichte
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Anfänglich hab ich sie ja noch selber
zur Zentrale in der Kreisstadt gebracht
die Berichte
Später dann Anna
Wo steckt sie denn nur
( Geht zur Tür, ruft)
Anna
Anna!

Zugegeben:
Die flinkeren feineren Finger haben die Frauen
Schonender auch für der Schreibmaschine
Eine Parkeo Atom
Sensible Maschine
Mit der muß man sorgsam umgehen
Zartfühlend direkt
Das können die Frauen besser
Geb’ ich ja zu

(Lauscht)

Du mit deiner Zentrale in der Kreisstadt
hat sie gesagt
die sind doch längst über alle Berge
Die haben alles stehen und liegen gelassen
und ihren Hintern in Sicherheit gebracht
So redet die eigene Frau
Aber der hab ich bescheid gegeben
Hat sie gleich eingelenkt

Er nimmt die Maschine hoch, schaut sie von unten,
hinten, seitlich an.

Und plötzlich wollte sie die Berichte
dorthin bringen
Das kann sie doch viel besser
und ich soll ruhig aufdem Beobachtungsposten bleiben
das ist doch viel wichtiger
daß ich den Beobachtungsposten halte
Seltsam
Früher immer:
Du und dein ewiges Versteckspiel im Gartenschuppen
Dann auf einmal:
Bleib du nur hier
und laß mich die Berichte in die Kreisstadt bringen
Nun gut
Warum auch nicht?
Meinetwegen
Dann halt Zusammenhalt
Kommt zwar etwas plötzlich
aber immerhin
Auf einmal Entdeckung der konspirativen Ader
Aber so sind sie halt
die Frauen
Man muß ihnen ihren Willen lassen

Stellt die Maschine zurück, sreichelt noch einmal über
die Hebelchen.

(Überlegt)

Er geht zu der Schreibmaschine, die im Regal steht.
Streichelt zärtlich über die Hebelchen.

Dutky:
Abgeschrieben hat die Berichte
ja immer sie

Dutky:
Sie ist ja
zusammenklappbar
In Null Komma Nichts
verschwunden
wenn’s sein muß

Dutky:
Am liebsten war es ihr
wenn die Anna auf ihr tippte
Das spürte man direkt
Wie sie dann lustig klapperte
Und das Glöckchen so hell am Zeilenende
Bei mir klang sie immer schlecht gelaunt
meine Parkeo Atom
(Überlegt versonnen)

Ideale Schreibkraft
meine Anna
Und dann auch noch die Botengänge
in die Kreisstadt
das Überbringen der Berichte
Immerhin geheime Verschlußsachen
(Überlegt). . . . . .

"Aufführungsrechte: Gallissas Verlag, Berlin"

( Fortsetzung folgt in der nächsten Ausgabe … )
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rungskur mit dem Arzneimittel H3, Erfindung der Frau
Prof. Aslan, profitieren werden.

DESPINA
SKELETTI-BUDIȘTEANU
În acest număr al revistei, continuăm publicarea în
serial, traducerea germană a volumului de memorii
”Descendenți condamnați” de Despina SkelettiBudișteanu, volum apărut în anul 2013 la editura
”Vremea” din București. Traducerea aparține
autoarei.

Ich folgte den Anweisungen die ich von Baby bekommen
habe: kam durch eine kleine Hintertür herein, auf einer
engen Treppe kletterte ich 2 Stockwerke hinauf, und
folgte einem langen Flur bis vorne zum Sekretariat. Dort,
kaum angekommen, öffnete sich eine Türe und ich stand
vor Frau Prof. Ana Aslan. Kurz, bat sie mich zu ihr ins
Büro zu kommen, wo Baby in einem Sessel schon auf
mich wartete.
Auf ihrem Schreibtisch häuften sich eine Menge geöffnete
und ungeöffnete Briefe. Nebenan lose Blätter einer schon
angefangenen Schreibmaschinenarbeit, dazwischen sah
man Bleistifte, 1 Brieföffner, 1 offenes Buch,1 Lampe, 1
Telephon und unzählige Kleinigkeiten.
In einem einzigen Atemzug sagte sie mir was sie von einer
guten Sekretärin erwartete:

- Schauen Sie alle diese Briefe die auf meine Antwort
warten. Sie müssten sie erledigen. Dazu, unter meinem
In dieser Ausgabe, setzen wir unsere Veröffentlichungs- Diktat alle meine wissenschaftlichen Vorträge schreiben,
reihe der deutschen Übersetzung der Memoiren danach korrigiere ich sie und dann selbstständig, müssen
"Verdammte Nachkommen" von Despina Skeletti- sie sie bearbeiten bis sie perfekt sind. Für die internationaBudișteanu fort. Das Buch ist 2013 im ”Vremea” len Kongresse muss alles auf Deutsch und Französisch
Verlag in Bukarest erschienen und wurde von der geschrieben werden. Es gibt zwei Übersetzer, aber sie
müssen diese zwei Sprachen sehr gut beherrschen, damit
Autorin selbst ins Deutsche übersetzt.
sie die Endkorrekturen erledigen können. Darüber hinaus
müssen sie auch andere kleinere Schreibmaschinen( Fortsetzung aus der April Ausgabe 2 (7) 2015 )
arbeiten fertigen. Jetzt gleich wird der Internationale
Unterwegs zur ersten Besprechung, dachte ich vertrauens- Kongress für Gerontologie in Karlsruhe statt finden, wo
voll, dass ich mit ihr, in diesem neu gegründete Institut, ich für das erste Mal eingeladen bin, so dass wir uns für
gute Arbeit leisten könnte. Nichts sprach dafür,doch, diesen sehr gut vorbereiten müssen. Außerdem müssen
obwohl alle meine Prinzipien und meine moralischen Sie die Karteikarten der Bücher meiner Bibliothek in
Werte nicht mehr existierten und das Leben damals nur Ordnung halten und die Bücher registrieren, wie auch die
voll Bosheit und ganz schlimm mir erschien, war ich voll internationale wissenschaftliche Presse die sehr wichtig
für meine Dokumentation ist, täglich auf den neuesten
Energie und Mut.
Stand zu bringen. Noch dazu müssten sie die Fotothek,
Am Ende der Straße ein schäbiges zweistöckiges Gebäude Fotografische Albums und Diapositive, die, die
rundherum mit einem großen Hof der später ein kleiner wichtigsten mit H3 behandelten Fälle und denen
netter Garten wurde. Ich konnte damals noch nicht Ergebnisse zeigen, aufdem Laufenden halten.
wissen, dass ich 10 Jahre meiner Existenz von morgens,
manchmal bis spät abends hier verbringen werde. Ich Sie müssen auch allen meinen Privatpatienten Termine
wusste auch nicht, dass dieses Gebäude so viele alte, machen und die sie empfangen;Telefongespräche mit
kranke Leute beherbergte, die später von der Regenerie- ihnen und mit verschiedenen Ämtern führen können.
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Denken sie nach und wenn Sie glauben, dass Sie alles das
bewältigen können, wenn ihnen die Arbeit Spaß macht,
Sie seriös, präzise, ordentlich und pünktlich sind, dann
kommen Sie Montag um 8 Uhr zur Arbeit. Das
Programm ist von 8 bis 17 Uhr und, wenn es sein muss
und sie gebraucht werden, müssen sie auch länger
bleiben. In Moment kann ich Sie nicht als Angestellte des
Instituts bezahlen, aber es gibt eine kleine Laboranten
Stelle im Institut für Endokrinologie, das mir der Herr
Prof. Parhon zur Verfügung stellt. Er ist Direktor dort
und auch Ehrenpräsident unseres Instituts und schätzt
meine Arbeit sehr.
Ich antwortete ihr gleich: Montag werde ich um 8 Uhr
hier zur Arbeit erscheinen.
Sie reichte mir eine sehr feine, schmale, aber sehr
energische Hand, ich verabschiedete mich von ihr und
von Baby, die kein Wort dazu gesagt hatte.
Ich hatte Zeit gerade noch mich mit Vlad zu treffen. Ich
erzählte ihm alles mit vielen Einzelheiten und während
dies fühlte ich eine große Sicherheit und Ruhe und diese
so vielfältige Arbeit schien mir aufeinmal ganz interessant
zu sein.
Vlad zeigte sich über meine Entscheidung nicht sehr
zufrieden, weil er dachte, dass ich nicht mehr Zeit haben
werde um mich um das Kind zu kümmern. Doch er blieb
wie immer sehr lieb. Bevor wir uns verließen sagte er mir,
dass er endlich auch eine neue Arbeit gefunden hatte. Ich
musste mich über diese Nachricht freuen, trotzdem war
ich in Gedanken eigentlich nur bei meiner neue Stellung
und was bei mir Zuhause ohne mich passieren wird.
Mama beruhigte mich und versicherte mir, dass sie die
ganze häusliche Arbeit überwältigen wird und sich auch
um das Kind kümmern kann. Sie dachte auch, dass es
doch mit Frau Aslan interessant zu arbeiten wäre. So wie
so wäre es, ihrer Meinung nach, besser als in einer Fabrik.
Der Kleine spielte mit Büchern in einer Ecke. Ich fragte
ihn ob er nicht mit mir zusammen drüben spielen
möchte, er schüttelte seinen Kopf hin und her und
vertiefte ihn in die Bücher.
Als Caschin kam, hörte er mir zu, aber ich wusste, dass er

so wie so um nichts was uns anging interessiert war.
Bis Montag musste ich alles was ich zu Hause noch zu
machen hatte, erledigen.
Was ich auch für mich beruhigend fand, war die Sache,
dass ich nur 10 Minuten von Zuhause bis zum Institut zu
laufen hatte. Ich musste nicht in diese schrecklichen
öffentlichen Verkehrsmitteln einsteigen. Auch brauchte
ich nicht so auszusehen wie meine Kollegen die von
weitem kamen, und aufgeregt wegen dieser Hetzerei mit
der Arbeit anfangen mussten.
Die Aktivitäten waren, wie Frau Aslan sagte, sehr vielfältig
und ich habe immer bemerkt wie Recht sie in allem vom
Anfang an gehabt hatte. Ich war von 5 Uhr morgens, bis
10 Uhr abends auf den Beinen, aber langsam gewöhnte
ich mich an diesem Rhythmus und war zufrieden mit was
ich schuf.Ihre Art zu arbeiten war aber absolut ungewöhnlich, wie z. B.: sie rief mich zu sich ins Büro zum
Diktat. Ich musste mit meiner schweren Schreibmaschine
kommen, sie auf einem kleinen Tisch stellen und warten.
Dann diktierte sie, nach Laune, sehr wenig oder sehr viel
auf einmal. Da musste ich wieder mit der Schreibmaschine verschwinden und später, wann sie es für nötig
hielt, wieder zum Diktat kommen. Nach einem Arbeitstag, nahm sie den Text nach Hause und am nächsten Tag
brachte sie ihn mir zurück massakriert durch unzählige
Korrekturen. Ich musste ihn wieder ins reine schreiben
und dann machte sie wieder die nächsten Korrekturen.
Das Spielchen dauerte solange bis sie völlig zufrieden
gestellt war. Dann wurde der Text übersetzt und in zwei
Fremdsprachen geschrieben. All das war auch von verschiedenen unerwarteten, unangemeldeten Besuchen hoher Beamten gestört.
Ich habe mehrmals bemerkt, dass es schien sie sei mit
etwas anderem beschäftigt, jedoch dachte sie die ganze
Zeit nur an ihren Text.
Das Institut hatte eine Krankenhaus-, eine Heim-Abteilung, eine Ambulanz, mehrere technische Labors, eine
Röntgenabteilung und eine Apotheke. Es gab noch dazu
einen großen Speisesaal und der Küchentracht. Im
Untergeschoss befanden sich Wasch- und Bügelmaschinen, das Lager, die Schneiderei etc.
Es gaben auch "komische Tagen". Ich erinnere mich wie
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einmal, als Frau Aslan für drei Wochen im Ausland war,
mich gebeten hat in dieser Zeit unten, im Ambulanz, mit
dem Dr. Madarjac, der viele Krankenkarteikarten zu
schreiben hatte, zu arbeiten. Wie ein Bär bewegte er sich
immer langsam und mit den Augen an seinen Schuhen,
schleppte er sich hin und her. Wir hatten eben zu arbeiten
angefangen. Ich befand mich an meiner Schreibmaschine
vor ihm und war bereit ihn zuzuhören. Er stand mühsam
von seinem Schreibtisch auf ging zur Tür und schloss sie.
Dann setzte er sich zurück, zog sich die Schuhe aus und
diktierte mir ein paar Stunden ununterbrochen weiter.
Am nächsten Tag passierte die selbe Sache und noch dazu
band er sich ein großes, weißes, nasses Handtuchtuch
über die Stirne, um den Kopf. Er hatte eine tiefe, rohe,
laute Stimme und ich fragte mich was meine Kolleginnen
sagen würden wenn sie ihn während des Diktates, nicht
nur hören sondern auch sehen würden. Eine Sekunde
überlegte ich, dass ich eigentlich angestellt wurde um mit
Frau Professor zu arbeiten.
Vlad hatte die Idee gehabt mit seiner Tante (Schwester
seines Vaters, die Vlad, er ist ohne Mutter aufgewachsen,
auch erzogen hat) zu sprechen, um zu fragen ob Sie zu
uns umziehen möchte und ein bisschen meiner Mama
mit Bogdan zu helfen. Sie befand sich gerade am Ende
eines Aufenthalts bei uns im Krankenhaus und fand, dass
es eine sehr gute Idee von ihm ist. Und so hat sie sich
ziemlich schnell entschieden umzuziehen. Es war eine
sehr liebe, ältere Dame mit der wir uns alle sehr gut
verstanden haben. Als sie nach ein paar Jahren starb,
hinterließ sie eine große Leere und viel Traurigkeit.

25.
Kaum hatte ich mich seit paar Monaten an der
Vielfältigkeit der Arbeit mit Frau Professor Aslan ein
bisschen gewöhnt, stellte sich mir eines Tages im
Wartesaal vor, ein ehemaliger Minister (Victor Cădere)
der mit meinem Vater in Gefängnis war. Er wartete, dass
die Frau Professor ihn jetzt gleich nach seiner Entlassung,
zur Untersuchung und Behandlung empfängt. Für mich
war es das erste Mal, dass ich jemanden sah der meinen
Vater in der letzten Zeit gesehen hatte und er wurde der
erste der mir nach acht Jahren eine Nachricht von
meinem
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Vater brachte. Es folgten andere und so erfuhr ich, dass
man in dem Moment allen ehemaligen, hochrangigen,
politischen Gefangenen den Prozess gemacht wird.
Unter ihnen lernte ich einen der berühmtesten Philosophen Rumäniens, Prof. I. Petrovici, kennen, der ehemalige
Minister für Erziehung, ein hoch kultivierter Intellektueller. Jahre lang danach konnte ich noch von seiner
Freundschaft profitieren, da wir uns des öfteren trafen.
- Meine Junge Dame, sagte er mir das erste Mal, als er
mich sehen wollte, es macht mir Freude mit Ihnen zu
sprechen und Ideen auszutauschen. Nach so vielen grausamen, dunklen, leeren Jahren, ist es ein Vergnügen Licht
bei unseren Nachkommen, in der heutigen jungen Generation noch zu finden.
Er starb viele Jahre später und wurde von einer großen
Menge Menschen zum Grab begleitet. Über seine
Persönlichkeit wurden einige Grabreden gehalten, aber
keiner hatte den Mut, über sein Leid im Kerker zu
sprechen.
Ich konnte von einem ehemaligen Kollegen der jetzt
Rechtsanwalt war, den genauen Termin des Gerichtsverfahrens meines Vaters erfahren. An den Tag waren wir
alle anwesend, außer Caschin der wegen diesem Prozess
sich nicht von der Arbeit befreien lassen wollte. Wir warteten in der großen Eingangshalle wo viele Menschen sich
befanden, die sehr interessiert über den Verlauf des
Gerichtsverfahren sich zeigten. Sie pressten sich zusammen um einen Platz im Gerichtssaal zu bekommen. Es
waren viele ehemaligen und noch tätigen Rechtsanwälte,
Richter, Staatsanwälte, Kollegen meines Vaters und unsere
andere "Aufpasser" und die damalige Presse die nur was
erlaubt war schreiben durfte. Die Pressezensur ging so
weit, dass jedes Schriftstück, das in Zeitungen oder
Zeitschriften zum erscheinen vorgesehen war, erst dann in
der Druckerei angenommen wurde wenn die verlangten
Korrekturen ausgeführt waren und das Schriftstück den
"OK" Stempel des Pressbüros des Zentral Komitees der
Kommunistischen Partei Rumäniens trug.
Ich wartete hinter den großen Gedränge; dort war eine
Stelle wo man die Gefangenen aus dem Keller in den
Gerichtssaal gebrachte. Auf dieser Treppe wollte ich
unbedingt meinen Vater aus der Nähe sehen.
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Als erster, sehr klein, sehr abgemagert, mit geneigten Kopf,
erschien der Minister Präsident, Ion Gigurtu, nach ihm,
mein Vater, sehr mager aber mit erhobenen Haupt, der
dritte der General Mihail, ein dünner, dürrer, großer
Mann. Papa sah mich sofort. Er öffnete die Arme um
mich an sich zu reißen,wurde aber von einem Wächter
brutal zur Seite gestoßen. Dieser konnte doch seinen
Mund nicht stopfen und ich hörte meinen Vater wie er mir
zurück schrie: "Bist du verheiratet? Wo ist dein Bruder?
Ich zeigte ihm mit dem Finger die Stelle wo sich Șerban
befand und zur selben Zeit rief ich zurück: "Ja und ich
habe einen 3-jährigen Nachkommen, Bogdan".
In den Gerichtssaal konnte ich, klein wie ich bin, mich
noch zwischen anderen auf der ersten Bank setzen. So
konnte ich endlich gut meinen Papa sehen und es schien
mir, dass ich ihn nur für mich alleine habe. Er hatte zur
Verteidigung zwei Rechtsanwälte, aber er wollte sich
alleine verteidigen und dann schien mir seine Stimme
entsetzlich laut und der Gericht ordnete gleich die
Evakuierung des Saales an. Alle Anwesenden mussten den
Saal verlassen, nur die Juristen konnten weiter bleiben und
den Prozess verfolgen. Die anderen befanden wir uns
wieder im Wartesaal; ich hielt mein Ohr fest an die Türe
um besser meinen Vater zu hören, meine Großmutter
notierte auf einen Notizbuch alles was sie mithören
konnte. Von oben durch einen langes, schmales
Lichtfenster kam wie ein Donner die Stimme meines
Vaters, aber ich konnte nur ab und zu ein Wort auffangen.
Nach der Pause wurde das Urteil verkündet: für meinen
Vater 14 Jahre Haft, d.h. die 8 die er schon im Gefängnis
gewesen war und noch 6 dazu.
Nach der Verhandlung wurde er wieder abgeführt, aber
durch eine andere Türe, so dass wir ihn nicht mehr sehen
konnten. Eine Berufung unerlaubt. Wortlos kehrten wir
alle, mit der Straßenbahn, nach Hause zurück. BogdanPeter spielte mit Tante Adine. Als er mich herein kommen
sah ist er mir sofort in die Arme gesprungen, und dann
gleich wieder herunter. Dieses Spielchen dauerte kurze
Zeit, tat mir aber sehr gut und brachte mich in die
Gegenwart zurück. Ohne ein Wort machte ich mir klar,
dass mein Vater noch 6 Jahre in diesen schrecklichen
Gefängnissen zubringen musste...
... Bei seiner Freilassung wird Papa 60 Jahre alt sein, Mama,

59, meine Großmutter 83, mein Kind 9, mein Bruder
33, und ich 32. Was ich in der Zeit seiner Einkerkerung
immer wieder wissen wollte, nämlich in welchen
Konditionen die Häftlinge gehalten wurden, erfuhr ich
genaueres nur nach seiner Entlassung. Die Stimme
meines Vaters die ich sehr ungenau durch die
geschlossene Türe zur Wartehalle teilweise hören
konnte ließ mir keine Ruhe und ich fragte mich ständig
was mein Vater bei seiner Verteidigung vorgebracht hat
um seine Situation so zu verschlechtern. Als ich später
über diese Situation mit ihm sprechen konnte, verstand
ich, wie er mir sagte, dass vor der Verhandlung
unzählige Befragungen statt gefunden haben, die ohne
Unterbrechung Tag und Nacht andauerten. Bei der
Verhandlung seines Prozesses legte die Anklage einige
Originale seiner Veröffentlichungen aus Zeitungen und
Zeitschriften vor, wie auch seine politischen Reden die
genau zeigten welche politische Einstellung und
Überzeugung er hatte. Auf die Fragen des Gerichtes an
ihn, was seine jetzige Überzeugung den sei, antwortete
er, er würde auch jetzt alles genau so machen wie
bisher, und wenn er noch einmal leben könnte, würde
er unerschütterlich die selbe Meinung wieder vertreten
und verteidigen.
All das vertrat er obwohl die Gefängnisverhältnisse
mehr als katastrophal waren: ... nur auf den kalten
steinigen Boden durfte er schlafen, von der Decke
tropfte Urin aus einem WC, das eine Etage höher lag,
oder in einer Zelle wo sich zwar ein Bett befand, das
doch anstelle von einer Matratze nur über
unregelmäßig gehobelte Holzleisten verfügte, das Licht
brannte Tag und Nacht, tagsüber durfte er sich nicht
hinlegen sondern musste nur stehen oder sitzen. Am
Abend stand zum zudecken nur eine aus Lumpen
zusammen-genähte Decke zur Verfügung, Arme und
Kopf durften nicht bedeckt werden. Der gestreifte
Sträflingsanzug durfte nur im Winter getragen werden,
von März bis November waren nur kurze Hosen und
ein kurzärmliges Hemd erlaubt, alle Kleidungsstücke in
einem erbarmungsvollen Zustand.

( Fortsetzung folgt in der nächsten Ausgabe …)
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“ Limb a este întâiul mare p o em al unui p op or.”
Lucian B laga

