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Dragi cititori, dragi colaboratori
şi dragi viitori colaboratori,

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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MIRCEA BRAGA

Fabula CititoruluiModel și „intriga” romancierului
(Umberto Eco) *

Teoria lecturii a abordat destul de ezitant proble-
matica presupus a fi ridicată de existența unui „cod”
general al actului receptării, cu oarecare insistență for-
mulând ipoteze îndeosebi sub aspectul implementării
acestuia pe suportul diverselor metodologii discipli-
nare. S-a recunoscut, în speță, diversitatea aplicațiilor,
punctate ca parțial utile, esențială rămânând – din
punctul de vedere al lui Iser, de pildă – necesitatea
lecturii ca împlinire, în registru superior, prin „confe-
rirea de sens” ca gesticulație finală a unui al doilea act
creator. Dar, de aici, realitatea „instituției” lecturii se
amplifică din nou, desprinzându-se ca realitate a fie-
cărui cititor în parte, chiar operele „închise”, nu doar
cele „deschise”, putând avea reverberații non-identice
la contactul cu competențele acestuia și cu trimitere,
astfel, la orizontul pregătirii sau, când e cazul, al unei
reproiectări intenționale. Iar complicațiile se extind
dacă admitem că nici dispozițiile pre-ordonate ale
textului nu pot absenta cu totul din operațiunea inter-
pretării, cum nici intenția auctorială, dacă e cât de cât
manifestă (și cum să nu fie?), nu poate fi escamotată
ca irevelantă. Tendința pare favorabilă sinonimizării
codului cu o limită, în condițiile în care chiar sensul
operei poate fi înțeles și ca o de-limitare continuă,
astfel încât, în orice disciplină, specialistul – căruia îi

este familiar normativul informațional inerent orică-
rui tip de comunicare – îl asimilează instrumentaru-
lui adecvat. E motivul pentru care codurile acordate
disciplinar s-au arătat a fi operative atât în abordări
ale psihologiei, etnopsihiatriei, sociologiei, semioticii,
esteticii generative etc., restricționările devenind ca-
dru necesar. În contrast, creatorul nu s-a arătat decât
extrem de rar preocupat de atari coduri specializate,
interesat cel mult de formalizări textuale, simțite ca
oferind un plus de aport constitutiv, de „eficientizare”
a cuprinderii „substanței” realizate textual și/sau a
creșterii nivelului de expresivitate în actul translării
către cititor.

Aflat la vârful cercetării de tip semiotic, dar și
romancier cu imaginația în exces, Umberto Eco a in-
tuit, poate chiar a simțit că, raportat la „obiectul lite-
rar”, restricționarea prin specializare a codului e o dis-
locare în care nu se face simțită funcția reală a lecturii,
a prezenței operei ca atare. În Opera aperta, mărturi-
sește el, urmărise „postularea unei intervenții interpre-
tative libere din partea […] destinatarilor” unui text
literar prin desprinderea „caracteristicilor structurale”
ale acestuia: un tip de interpretare, așadar, care nu era
departe de a privilegia prezența cititorului acordat
iminenței ca „destinatar” pre-scris. Dar cum, la data
apariției studiului respectiv (1962), ”momentul inter-
pretativ” nu reprezenta o prioritate a semioticii (de
unde și rezervele apăsate ale lui Claude Lévi-Strauss
din 1967), Eco se centrase ulterior „asupra naturii
convențiilor semiotice, adică asupra structurii codurilor
și asupra structurii mai generale a proceselor de comu-
nicare”, culminând – în Tratatul de semiotică generală
(1975) – cu propunerea „unui model semantic în for-
mă de enciclopedie”.

Revenirea la „momentul interpretativ” se face, în-
să, de-abia în 1979, cu Lector in fabula, când funcția
celui aflat în fața unui text literar nu se mai putea
acorda liniar cu o receptare mecanică, în parte uzată
prin supralicitare: semiotica părea a-și fi epuizat ulti-
mele resurse de destructurare a „dicționarului” textu-
al. Deși pare a nu fi cunoscut ultimele inițiative ale
Școlii de la Konstanz, Eco face un ...sfert de pas către
direcția pe care, cu puțin timp înainte, o delimitase
Iser: „Știm […] că orice efort de a defini o formă sem-
nificantă fără a o investi imediat cu sens, este zadarnic
și iluzoriu, astfel că orice formalism absolut nu este alt-
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ceva decât un contenutism mascat. A izola structuri
formale înseamnă a le recunoaște ca pertinente (subl.
aut. – n.n.) în raport cu o ipoteză globală care anticipă
sensul operei; nu există analiză a aspectelor semnifica-
tive pertinente care să nu implice deja o interpretare și,
deci, o reîncărcare de sens”. Cititorul nu-și afirmă, așadar,
calitatea de re-constructor al operei și, inclusiv, al
sensului, ci doar pe aceea de „interpret”, proces
echivalent numai unei „reîncărcări de sens”: el se va
afla „mereu alături, mereu în spatele, mereu pe urmele
textului”, sfârșind prin a fi „introdus în (subl. aut.– n.
n.) text”, așadar într-o dependență în măsură „de a-l
limita și a-l controla”. Precizând că nu va urmări nici
deschiderea înspre „plăcerea pe care o oferă textul”, se
va arăta preocupat doar de „motivele” acestei plăceri.
Vom vedea pe parcurs dacă „plăcerea” este sau nu
singurul efect al contactului cu textul literar. Până
atunci, jumătatea de pas pe care Eco o face către teo-
ria lui Iser înseamnă echivalarea lecturii cu o „coope-
rare”, interpretarea vizând structurile, substructurile,
motivele etc. Aflată în text, „plăcerea” este asimilabilă
aproape finalizării unei decriptări „tehnice” (aplica-
bilă, cu precădere, în procedura cunoscută ca semi-
oză). Chiar trecerea de la „codul de dicționar” la „co-
dul enciclopedic” (reflectând și constituirea acestuia
pe suportul conceptului de thesaurus), mai amplu
motivată în Lector in fabula decât în Tratat..., se spri-
jină pe aceeași „anatomie” a structurilor textuale,
derulată, în interpretare, atât pe orizontala spațială,
cât și pe verticala istorică. Nu doar constant și im-
prescriptibil captiv operei, lectorul inventează doar
ceea ce opera a inventat deja: „. . . acest tip de reprezen-
tare enciclopedică” – mai notează Eco –, posibil a fi
„completată cu elemente de hipercodificare care prin
intermediul înregistrării «scenariilor» comune și inter-
textuale” (denumite și prin englezescul frame), este
cea care, în final, va „satisface exigențele acelui Model
Semantic Reformulat propus în Tratat în perspectiva
unei semioze nelimitate și a unui model al câmpului
semantic global”.

Ar rezulta (deși formulările lui Eco sunt uneori
ezitante, alteori confuze, semn că, instinctiv, tensiuni-
le ascunse ale romancierului își spun cuvântul și,
poate, chiar prin această „derută”, comentariul semi-
oticianul spune mai mult decât indică frazările sale)
că „modelul enciclopedic” – date fiind numeroasele

serii de reprezentări posibile prin regresia în timp, ca
și prin cea evidențiată de dispersia spațială – asigură
varietatea, nu, însă, și nelimitarea acestora. Teoreti-
cianul poate accepta existența unei „lumi ideale”, dar
neraportabilă la operă, întrucât aceasta e parte într-o
„lume reală sau actuală (în care, dată fiind o propozi-
ție, cea care o contrazice, este imposibilă)”, deci în imi-
nența sa textul literar, supus abordării enciclopedice,
va respecta logica acestuia de neadmitere a nelimita-
tului, afișând tocmai faptul că ”limita sa este universul
discursului ” (subl. aut. – n.n.). Chiar acceptând că,
astfel, este propusă „o modalitate diferită de cooperare
interpretativă” și chiar dacă, în acest fel, operațiunea
desfășurată „epuizează” concretul textualizării, ea nu
ne va spune aproape nimic despre conversiile și im-
previzibilele „soluții” ale subiectivității cititorului,
provocat, fără îndoială, de text, dat neîngrădit – totu-
și! – în libertatea sa, când însăși opera își preconizea-
ză un altfel și un altcumva, ca regulă a dăinuirii sale.
Or, fără a da o altă coloratură ”idealității” sau ”metafi-
zicului” (în epocă neacceptate din unghi științific),
articularea gnoseologică actuală indică faptul că po-
tențialul creativ, cu deosebire cel din sfera artei, își are
imponderabilele sale, aproximate în uneori incrimi-
natele concepte de talent și intuiție, prin care expe-
riența estetică – a creatorului, ca și a lectorului – își
măsoară efectele în experiența ontologică, unde este
acceptată prezența imaginarului și a fanteziei, chiar și
intruziunea inexistentului, a proiecțiilor de dincolo
de realitate.

N-am înlăturat din această desfășurare prezen-
ța cititorului. Ne apropiem, în acest fel, de „cititorul
model” propus de Umberto Eco (cum am spus deja,
el însuși romancier cu imaginație în exces), de profi-
lul acestui „lector in fabula” atât de familiarizat cu in-
cizia semiotică? Constatăm, mai întâi, că punctul de
pornire al filozofului italian nu se îndepărtează de cir-
cuitul comun. Astfel, dacă la nivelul teoriei informa-
ției atașabile semioticii, „orice mesaj, incluzând fraze
și termeni izolați” are un destinatar „postulat ca ope-
rator”, atunci devine inevitabilă și postularea unei
„competențe gramaticale” din partea acestuia, ceea ce
reprezintă intrarea în funcțiune a primului cod al lec-
turii, cel „elementar”. În drumul său către literatură,
trecut deci în spațiul esteticului, textul devine din ce
în ce mai „întrețesut cu spații albe, cu intervale de
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umplut”, apoi – evidențiind „un mecanism leneș (sau
economic), care trăiește din plusvaloarea de sens intro-
dusă în el de destinatar” – se lasă „cititorului inițiativa
interpretării”, fiindcă orice asemenea text „vrea ca ci-
neva să-l ajute să funcționeze”. Modelul „vulgarizat” al
triadei Emitent-Mesaj-Destinatar, consolidat – în opi-
nia autorului Tratatului de semiotică generală – prin
atragerea imperativă a oficiului codurilor de lectură,
s-ar menține ineficient în absența organizării unei
„strategii” în fața textului, în replică la demersul auc-
torial. Ca atare, chiar autorul operei preconizează, își
imaginează „existența unui Cititor Model, capabil să
coopereze la actualizarea textuală la fel cum gândea el,
autorul, și să se manifeste din punct de vedere in-
terpretativ la fel cum el însuși s-a manifestat din punct
de vedere generativ”.

Paradoxal, însă, aceste „cititor model” este doar o
„speranță” a autorului, a cărui măsură de prevedere
va rezona în faptul că acesta va fi imers textului și ar
trebui să „contribuie la producerea ei”, a acestei pro-
iecții, ca având putere formativă. Altfel spus, prin ini-
țierea auctorială, textul are forța de a-și produce citi-
torul (punct în care simțim, ca preeminentă, prezența
romancierului Eco). Sesizând, totuși, semnele de în-
trebare ce vor însoți manifestările unei lecturi astfel
pre-elaborate, teoreticianul Eco recunoaște iminența
apariției unei „tipologii” evidențiate „sub forma unui
continuum gradat cu nuanțe infinite”, controlabile
doar în condițiile funcționării unei „reguli unificate și
unificatoare, o matrice generativă intens transcen-
dentală”.

Vom neglija, pentru moment, semnificația – cel
puțin ciudată într-o demonstrație inițiată științific –
calității „transcendentale”, chiar „intens transcenden-
tale”, a acestei căutate matrice, urmărind modul ei de
formalizare. Sub acest aspect, prelungind ideile avan-
sate încă în mai vechea sa Opera aperta, Eco desprin-
de existența textelor închise de cele deschise, marcând
paradoxal faptul că textele din prima categorie, asimi-
labile kitsch-ului, pot deveni „foarte deschise”, provo-
când multiple „aventuri ale interpretării”, de regulă
„perverse”. „Nimic nu este mai deschis decât un text în-
chis” – precizează Eco, ilustrându-și aserțiunea cu vi-
rarea, în epocă, a sensului conținut al Misterelor Pari-
sului de Eugène Sue, elaborată cu „intenții de dandy”,
ca relatare a unor „mizerii pitorești”, pentru a fi inter-

pretată și înțeleasă ca document convingător în argu-
mentarea necesității schimbărilor în ordine social-
politică. Este evidentă, astfel, o radicală schimbare de
sens ca urmare a „unei inițiative externe”, indusă pe
canalele receptării. În opoziție, textul cu adevărat
deschis afirmă o strategie care îi păstrează sensul ori-
ginar, controlând „cooperarea cititorului” și facilitând,
în derivare, nu schimbarea de sens, ci mișcarea aces-
tuia ca „un continuum de nuanțe”. Prezentă, de fapt,
în ambele cazuri, atât în al operelor închise, cât și în
al celor deschise, intervenția exterioară în forma coo-
perării cititorului se poate exercita fie ca schimbare
de sens, fie ca supusă constrângerii unui sens pre-
format, un soi de mesaj subliminal introdus în text
spre a opera imprescriptibil în actul lecturii. La limi-
tă, cititorul însuși are ceva din emblema rigorii creați-
ei: „Pentru cititorul pe care textul nu-l postulează și la
a căror producere nu contribuie, textul devine ilizibil
(mai mult decât este), sau devine altă carte”.

Prin urmare, Umberto Eco distinge între „între-
buințarea (subl. aut. – n.n.) liberă a unui text acceptat
ca stimul imaginativ”, deci ca proces falsificator, echi-
valând cu aducerea în scenă a unui text care nu există
decât în fantezia cititorului, și momentul decisiv și
propriu al „interpretării (subl. aut. – n.n.) unui text
deschis”, marcând relația normală care stabilizează
trida elaborare/construct/receptare, doar într-o atare
conjunctură fiind evidențiată „dialectica între strate-
gia autorului și răspunsul Cititorului Model”, dialecti-
că sprijinită ca „strategie textuală” fiindcă – așa cum
considera și Jakobson – „Emitentul și Destinatarul
sunt prezenți în text nu atât ca poli ai actului enunță-
rii, cât ca roluri actanțiale (subl. aut. – n.n.) ale enun-
țului”. Și încă detaliat: prin „Autor și Cititor Model se
va înțelege întotdeauna, în ambele cazuri, că este vorba
de tipuri de strategie textuală”, cel de al doilea, citito-
rul, fiind și „un ansamblu de condiții de succes (subl.
aut. – n.n.) stabilite în mod textual”. Majusculările
sunt și ele relevante...

Ceva, însă, confuzionează această desfășurare
relaționară, întrucât nu putem înlătura din ecuație
faptul că acest Cititor Model nu există ca atare, repre-
zentând doar o proiecție intențională a autorului.
Mai mult, aflăm că și cititorul empiric, cel real, dacă
tinde a se apropia de regimul unuia considerat ca
model, deci aspirând la a realiza un circuit ideal al
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al contactului cu opera, este constrâns și el la a-și
proiecta un Autor Model, doar astfel putând
„recupera cu maximă aproximație posibilă codurile
emitentului”, respectiv acele intenții „conținute în mod
virtual de enunț”. Doar că, astfel, totul apare ca un
labirint al posibililor, ne plasăm într-un joc al
proiecțiilor, al intențiilor și al speranțelor având
consistența virtualului, unde „controlul operațional”
– dacă mai poate fi vorba de așa ceva în condițiile în
care pendulăm între toate aceste irizări ale aspirațiilor,
ușor de asociat iluziilor – devine și el o fantoșă. Iar
impasul se adâncește dacă, prin lectura singură
creditabilă estetic (dorită și ea), se ajunge la accesarea,
pe de o parte, a ceea ce se află în text ca „independent
de intenția autorului” (ca, de pildă, date privind
personalitatea acestuia sau despre „lumea cititorului”
chiar, probleme perturbatoare, fiindcă ele sunt parte
de interes doar pentru sociologie sau psihanaliză) și,
pe de altă parte, ca apropieri de „acele structuri
semantice profunde pe care un text nu le prezintă la
suprafață”, dar sunt presupuse de cititor ca necesare
pentru o „actualizare completă a textului”. Precizarea
subiacentă acestor situații, în sensul stringenței
coroborării ”codurilor curente” ale interpretării cu
„împrejurările enunțării”, deschide și ea drum altor
întrebări privind modul de contact între autor și
cititor în împrejurări de distanțare spațială, care pot fi
de natura mentalității și a ”ideologicului”, acutizate în
condiții de distanțare în timp. „Configurarea Auto-
rului Model – conchide Umberto Eco la finele acestei
secvențe – depinde de urme textuale, dar pune în joc
universul și ceea ce se află în spatele textului, în spatele
destinatarului și, probabil, în fața textului și a
procesului de cooperare (în sensul că depinde de
întrebarea: «ce vreau să fac cu acest text?»”. Am putea
răspunde că niciun cititor, fie el obișnuit sau
specializat, nu dorește inițial ”să facă” altceva decât să
pătrundă emoțional și „cultural” în lumea textului:
dacă e doar lector, el se vrea in fabula… (pe care o re-
face și și-o asumă).

Dar întrebarea este adresată unui Cititor Model
căruia nu îi sunt străine nici modalitatea de articulare
a obiectului, nici tehnica abordării acestuia, declan-
șând astfel actul de cooperare textuală nu ca simplă
provocare (ceea ce ar fi decădere a funcției textuale),
ci ca normă pre-scrisă, o necesitate conținută: „. . . un

text este un artificiu sintactico-semantico-pragmatic a
cărui interpretare prevăzută face parte din propriul
proiect generativ”. Fiind „așteptată și stimulată coo-
perarea Cititorului Model”, textul își translează
„manifestarea liniară”, inertă ca aparență „fizică” în
sine, pentru a se dezvălui ca structură de contact
potențial dinamică. Procesul se exercită, în principal,
ca actualizare, deși trimiterea la „rădăcinile subterane”
ale textului poate confuziona regimul tehnicității: „Și
nu putem începe actualizarea lui (a textului – n.n.) fără
să investim expresiile cu conținut, referindu-ne la
sistemul competențelor semiotice (coduri și subcoduri),
sistem cultural care precede producerea însăși a
manifestării liniare concrete. După care lectura nu mai
este strict ierarhizată, nu procedează prin arborescență,
nici prin main street, ci prin rizom. . .”. De aici înainte,
însă, înțelegem că acest Cititor Model are un grad
ridicat de competență, care îl identifică, dintru înce-
put, cu expertul, cu specialistul care are la îndemână
nivelul ultim al ritmului operațional. Demersul său se
dezvoltă, în funcție de rezultatele utilizării codurilor
elementare ale receptării, odată cu înlăturarea
aparenței liniare a textului și cu elaborarea „seriei de
macropropoziții” care vor da contur „scheletului poves-
tirii”, respectiv conturând fabula. El va înfăptui
„operații extensionale complexe” asupra textului, își va
grada aplicarea codurilor și subcodurilor de decrip-
tare (urmărind planșa dicționarului, a conferenței-
comparației, a contextualizărilor și circumstanțialită-
ții, a hipercodificării retorice și stilistice, a inferenței
de scenarii comune și intertextuale, precum și a
hipercodificării ideologice), va selecta dintr-o „semi-
oză nelimitată” structurile discursive ale topicului și
multiplelor izotopii, inventariate din necesitatea de a
înțelege „că individualitatea topicului este o mișcare de
cooperare (pragmatică) care îl orientează pe cititor spre
individualizarea izotopiilor drept proprietăți semantice
ale unui text”. Totuși, Eco recunoaște că tehnicitatea
mult prea laborioasă și excesivă, ea însăși solicitând
decodificarea, nu trebuie privită ca scop în sine, că, în
concentratul termenilor-umbrelă, va trebui să se
regăsească, în final, un „parcurs de sens pe care un text
îl prezintă când este supus unor reguli de coerență
interpretativă. . .”.

Numai că încă nu prea venim în atingere cu
„sensul”, ci rămânem pe același „parcurs” despre care
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ezităm a ne pronunța dacă este al sensului sau către
sens. Apelând și noi la un act de „inferență” (păstrăm
dicționarul...), recunoaștem în circuitul analitic
motivul rezervelor cu care a fost privită, în exercițiul
funcțiunii, semiotica: organismul-operă devenit obiect
este supus unei descompuneri anatomice mergând
până la infinitul mic al biologiei celulare, cărei nu-i
putem reproșa „adevărul”, ci faptul că, printr-o atare
chirurgie, se pierde pe drum ceva mai mult decât
sensul, respectiv „viața” operei. Am văzut aceasta în
momentul „actualizării nivelului discursiv”, o vom
vedea și în episoadele ce urmează, expunere în care
vom apela și noi la concentratul unor „macropropo-
ziții” (nu narative, ci interpretative!). Luăm act, totuși,
de explicația care ni se oferă, acoperind atenția acor-
dată păstrării rigorii științifice, mergând până la
precauția în fața unor concepte împrumutate „din
metafizică și din logica modală”. Altfel spus, din
filozofia ființialului, creativă în mare parte și, ca atare,
neînlăturând logica intuitivului.

Prima disjungere – prefațată de cea dintre topic,
uzitat ca sinonim al „temei” textului, și izotopie,
acoperind coerența unui parcurs de lectură – în abor-
darea structurilor narative vizează fabula și intriga.
Cea dintâi e privită ca „schemă fundamentală a nara-
țiunii, logica acțiunii și sintaxa personajelor, cursul
evenimentelor ordonat din punct de vedere temporal”.
Cea de a doua este „povestea așa cum este povestită,
[…] așa cum apare în suprafețe, cu dislocările ei
temporale, cu salturi înainte și înapoi (adică anticipări
și flash-back-uri), disocieri, digresiuni, reflecții aflate
între paranteze”. Și, de aici, o primă întrebare: Nu
cumva această disjungere e valabilă doar în post-
lectură, ca artificiu ezitant și nu prea convingător, în
timp ce, pentru scriitor, fabula se identifică, se con-
fundă cu intriga, rămânând fiecărui cititor inițiativa
de „a crea” o altă fabulă pentru sine, personalizată,
deci după „epuizarea” intrigii? De fapt, chiar în co-
mentariul lui Eco sesizăm o continuă mișcare între
planuri, o pendulare care lasă impresia deplasării
permanente de pe un aliniament pe altul: un al doilea
pas, de pildă, în actualizarea respectivelor structuri,
prin care „macropropozițiile narative”, care sunt
alcătuite de cititor și pot fi obținute, după caz, atât ca
sinteză, prin „contracția micropropozițiilor exprimate
la nivel de structuri discursive”, cât și ca expansiune a

acestora, prin convocarea lor extinsă – vine în
atingere doar cu intriga, cu textul, fiindcă fabula, în
calitatea ei de ”schemă”, nu are consistență textuală. În
plus, dacă fabula are numai această „realitate”, ea nu
poate avea un format alcătuit ca „izotopie narativă”
numai dacă este același lucru cu textul și numai
atunci poate ajunge să „depindă de o inițiativă coo-
peratoare destul de liberă”, prin aducerea ei în fața
„competenței intertextuale a cititorului”. Iar insistând
în continuare asupra stringenței actualizării fabulei,
Umberto Eco punctează oarecum decisiv asupra
necesității adecvării la text: „Garanția acestei
«fidelități» față de text ca produs este dată de legi
semantice verificabile și prin teste (subl. aut. – n.n.)
empirice”. Și puțin mai departe: chiar dacă „fabula
«globală» […] este concepută ca încheiată de către
autor, [ea] i se prezintă Cititorului Model în devenire”.
Dar dacă textul conține deopotrivă fabula și intriga,
atunci cea de a doua nu mai delimitează singură
textul, iar fabula nu mai poate fi doar o schemă ca
proiect al textului și al sensului (în absența prezentării
proiectului de către scriitor, el ne rămîne eventual
intuit, bănuit, deci incert); dacă fabula se cuvinte
actualizată, prin text, de către cititor, – prin ansam-
blul de macro- și micropropoziții, ca și prin „semna-
lele sale de suspens” – atunci intriga e un concept
inutil, inutilitate accentuată din moment ce fabula va
fi cea re-configurată de către lector. Oricum, chestiu-
nea „fidelității” față de text și de proiectul-fabulă se
tulbură prin chiar precizările lui Eco: „. . .sensul pe care
intenționăm să-l dăm ideii de posibilitate când se
vorbește despre un cititor care imaginează, crede sau
speră într-o dezvoltare posibilă a întâmplărilor”, chiar
pe linia a ceea ce se înțelege prin „lumi posibile”, nu
este un fals, o eroare interpretativă, ci doar o altă
ipostaziere a unui altceva, legitimă ca „stare” diferită,
„numai că nu este cea propusă de creator”. Deci citito-
rul poate previziona și poate elabora o altă fabulă, iar
pentru aceasta el „iese din text (subl. aut. – n.n.)”,
proces delimitat astfel: „Numim aceste ieșiri din text
(pentru a reveni la el plini de pradă intertextuală)
plimbări inferențiale (subl. aut. – n.n.)”.

În esență, deci, a aborda conceptul de „lume
posibilă” devine indispensabil doar „pentru a vorbi
despre previziunile cititorului”, proces cu o pronun-
țată ritmicitate/alternanță întrucât lectura se desfă-
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șoară în durată: o previziune poate înlocui sau întări
o previziune precedentă într-un joc al posibilităților
care își va afla stabilitate (dacă și-o va afla...) la finele
lecturii. De altfel, Eco insistă asupra faptului că
noțiunea de lume posibilă, „așa cum va fi formulată în
aceste pagini, va fi luată drept instrument semiotic”,
ceea ce o „readuce în literatură” din zona tulbure a
logicii modale. Așadar, a actualiza, în fața lexemului,
diferitele „proprietăți” ale personajelor, situațiilor,
evenimentelor etc. „înseamnă a accepta lumea povesti-
rii drept lume «reală» (și,deci, ca lume în care, până la
afirmația contrară a autorului, sunt valabile legile
lumii experienței și enciclopediei noastre)”. Aserțiunea
e cu dublu sens: pe de o parte, lumea povestirii e con-
siderată ca lume „reală” de referință pentru cititor
fiindcă, pe de altă parte, ea se arată a fi mai fidelă
realului decât eventualele previziuni ale lectorului. De
aceea, „a prevedea ce se va întâmpla în fabulă înseam-
nă a avansa ipoteza despre ceea ce este «posibil»”, fără
a fi și „real”, neavând de fiecare dată confirmarea
planului de referință.

Poziția lui Eco, însă, nu e departe de a obstacula
din pornire faptul că, în calitatea sa imperturbabilă de
ficțiune, și textul inițiază și subîntinde o lume posi-
bilă, iar refuzul „fixității cinematografice” de tip natu-
ralist ori a „realismului naiv”, considerate ca fiind
strict „probleme estetice” (deci exterioare desfășurării
textualiste), nu rezolvă problema în cauză. Cum nu o
rezolvă nici precizarea că, din principiu, „este chiar
imposibil de a descrie drept completă lumea «reală»”.
În plus, derutantă este și menționarea tezei despre
„adevăr” a lui Husserl, întrucât știm astăzi că, în
conformitate cu teza fenomenologului austriac despre
Abschattung, certitudinea atingerii adevărului e per-
turbată de anumite nuanțe, note și accente care induc
doar „dovada probabilității”. Pornind de aici (sau,
dacă dorim să ne întoarcem în timp, chiar de la Aris-
totel), mai putem doar să cădem pe locul comun care
ne spune că, acolo unde ficțiunea e suverană, res-
pectiv în literatură, nu există decât „lumi posibile”,
deși planurile de referință diferă. În cazul scriitorului,
provocat de „lumea reală”, constructul rezultat devine
un altceva, a cărui concretețe – sau „substanțialitate”,
cum preferă Eco – se reduce la limita semnului vizibil
(literă, cuvânt, frază, pagină tipărită). La rândul său,
cititorul, provocat de constructul autorului, își dezvol-

tă o altă „lume posibilă”, lipsindu-i până și relativa
„substanțialitate” a operei care îi este doar parțial
termen de referință. Și să notăm că nici în situații de
maximă, în planul teoriei, fidelitate sau, mai lax,
cooperare (interpretul și traducătorul), consecințele
nu depășesc... armonia unei noi „lumi posibile”. Ne
este dificil, așadar, să afirmăm că lectorul trăiește și
simte în limitele stricte ale lumii textului care îl
provoacă, din moment ce, anamorfotic, el îl re-
construiește în lume „posibilă” pentru sine,
acordând-o la nivelul unui identitar care nu ține decât
„mecanic” de enciclopedie, adică de informație, drept
care, dacă și omul de știință care este Eco lasă loc
afirmației că „modelul” lumii reale (în dubla sa
ipostaziere: concretul existențial și, subsecvent,
„concretul” textual, translat de către autor către
cititor) este un „construct cultural”, atunci ansamblul
acestuia atrage cu sine imprescriptibil psihologicul,
intuiția, actul de viață și simțire „individualizat”,
imaginația, fantezia, nuanțele emoționalului etc.

În materialitatea sa, universul semnelor se pare
a nu mai avea necunoscute pentru Cititorul Model
care este Umberto Eco. Deși „enciclopedia” îl con-
strânge frecvent să părăsească textul, o face doar
pentru a se reîntoarce nu în el, ci la el, pentru a-i
releva, de fiecare dată, sensul primar și, totodată, vital,
acela de a germina o arhitectură mereu alta. O atare
construcție reprezintă, de fapt, rațiunea de a fi a sem-
nelor, a constituenților originari, a dinamicii relațiilor
și reașezărilor acestora: stând sub semnul oricărui
posibil, accesul la respectiva mișcare face din interpret
un inițiat în formalizările fără alte limite decât cele ale
existenței ca atare a celulelor care dețin calitatea de a
fi indispensabile edificiului. În speță, semiotica – așa
cum o practica Eco – e un avanpost lucid al construc-
tivității: dar odată procesul arhitectural încheiat,
edificiul tinde – chiar dacă uneori din exces de zel,
alteori din ignorarea „mecanicii” primare în bene-
ficiul unui orizont al semnificațiilor rezonând nu în
imediatul formelor, ci în durata modulărilor – să-și
uite substructurile și microstructurile pentru a se
indica doar pe sine, cu evidența funcțiilor și atri-
butelor construcției încheiate. Scriitorul, ca și lectorul
obișnuit valorizează doar ceea ce se află dincolo de
microuniversul semnelor, finalizând un macrouni-
vers în care „biologia” elementară nu este întotdeauna
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CARMEN SYLVA

FLOAREA REGINEI

sonet

Nu spuneți, că trufie sfidătoare
Apasă strînse buzele'mi să tacă
Și albul chip cu frig de ghiață'mbracă
Și rîs nu las viața'mi să'nfioare;

Și nici că nu viu printre flori o floare,
Ci pururea stingeră și posacă.
Nici doina de isvoare nu mă'npacă.
Și nici duioase mîngăieri de soare.

Când naltul solitar mi-e muta cale'
Sub soare vitreg ca lucirea gheții,
Cînd fruntea mi-o sărută doar nămeții,

Cum vreți să știu florii dulci din vale,
Estazul floarei ce spre para vieții
Setos deschide albele petale?

Din volumulCarmen Sylva – Versuri, București 1897

simțită, perceptibilă, eșafodajul originar fiind topit
în conglomeratul ființial al întregului. De aceea,
chiar romancierul Umberto Eco l-a părăsit, în Lec-
tor in fabula, cel puțin de două ori pe autorul
Tratatului de semiotică generală. O dată, atunci
când constrângerea esteticului și a „adevărului”
trăirii e irepresibilă, impunând linia unică a posibi-
lului, ca în cazul dramei personajului din Cei trei
mușchetari al lui Dumas-père: „Ni se pare că dra-
ma lui Athos, care nu va putea suprima niciodată în
nici o lume posibilă întâlnirea cu Milady, dovedește
adevărul și măreția operei de artă, dincolo de orice
metaforă, prin forța matricelor structurale de lumi,
făcându-ne să întrevedem ce înseamnă «necesitatea
poetică»”. Și a doua oară, atunci când a strecurat
ideea, care nu mai aduce a implozie ori a gravitație
care se prăbușește în sine și pentru sine, a unui
„model cultural”, ceea ce devansează deopotrivă în
forme și substanță informaționalul enciclopedic,
deschizând orizontul unui „cod cultural”, în care
semiotica e doar o componentă a forței de atracție
a unui complex care poate privilegia o structură
disciplinară, dar care, prin definiție, este întotdea-
una mai mult chiar decât suma părților care îl
compun.

*(Din volumul în pregătireUltima frontieră. Elemen-
te de teoria lecturii)
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Ceva învinsese, îmi zic eu acum,
încercând să înnobilez momentul,
ceva ţinea neapărat
să se exprime, să vadă, nu-i aşa,
mai repede Soarele.

Devenind însă, cu vremea, puţin mai cult,
m-a cuprins un fel de nelinişte, -
m-amgândit şi la ichtyos şi la pasărea archeopteryx,
la zborul ei atât de nemaipomenit de încet
prin aerul împietrit, la uriaşa răbdare a nisipurilor
sau la ciudatele specii de peşti
care fac mii de kilometri urcând trudnic
din ocean către apele din memorie,
ca să-şi depună icrele submaimodeste pietre de râu.
Şi mă tulbură în continuare
întrebarea, cred, chinezească, despre locul
unde eram pe când tatăl şi mamamea
nu se cunoscuseră încă.

Toate astea-mi revin mai ales de când
un telefon al primarului din satulmeu de obârşie
m-a anunţat că, modernizându-se comuna,
onor Consiliul s-a gândit să dea nume
vechilor drumuri şi uliţe,
şi că uneia, acum asfaltată, pe care se mai află
casa în care m-am născut,
vor să-i pună numele meu. Degeaba
am replicat că eu nu stau decât
pe strapontina unui fotoliu de la Academie,
zadarnic am invocat
numele meu scurt şi foarte comun.

Domnia-sa nu şi nu,
e omare onoare pentru comunitate, - şi se gândea
probabil la-ndreptăţirea obscurei ramuri
ieşită din pădure către lumină.

E strada
care începe chiar de la Primărie,
cuBisericapeste drum şi-n stânga ŞcoalaGenerală
şi se tot duce până la capătul satului,
spre câmpuri, până la Râu.
În depărtare se vede Codrul, în stânga
se ghicesc holde sub dealuri,
în dreapta lunca, şi chiar acum,
soarele peste apă-n apus.

ION POP

STRADA

Tot auzind celebra propoziţie
după care «  ontogenia repetă filogenia  »,
mi-am adus aminte de ce-mi povestea mama
despre prea puţin glorioasa mea naştere,
într-o amiază de mijloc de an, când tânăra ţărancă
de nici optsprezece ani,
lucrând toată dimineaţa pe câmp la strâns fânul,
prea ostenită, au apucat-o durerile facerii
încât, la şapte luni după imaculata concepţiune,
a aruncat în aşternutul de cânepă
o cam ciudată lepădătură.

Ar fi trebuit, aşadar,
să miros toată viaţa
a fân de curând cosit.

Dar nu, ceea ce a depus moaşa
în incubatorul improvizat, de sticle cu apă caldă,
era un boţ de carne păros şi vânăt,
cu chip zbârcit, cu degete fără unghii,
care scotea, mi s-a spus,
un ţipăt ciudat,
ca din fundul pământului.
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Voi călca, aşadar, o vreme
chiar pe numele meu, deşi
«  nu ştiu pentru ce ne chinuim atâta să ajungem
nume de străzi pentru alţii  »,
cum mă avertizează alte versuri
ale unui alt Io(a)n Pop,
scrise cu gândul la un Popescu mort.

Dar acum, iată, mă aflu iarăşi pe drum,
zarurile au fost aruncate.

«  Veniţi să luaţi lumină  », aud chemarea
din zorii unei zile de sărbătoare,
când se deschideauPorţile pentru ÎmpăratulMăririi,
alte luminipâlpâiauîncopilulajunspânăînclasaapatra, -
atunci o mustăcioasă tovarăşă învăţătoare
i-a spus că un nepot ca ăsta, de „chiabur”,
(vai de capul lui, mânca pâine numai duminica!)
nu mai are ce căuta la Şcolile cele Mari.
Numai că ţăranca de maică-sa nu s-a lăsat,
şi-a luat bocceaua cu haine, bărbatul şi copiii,
şi s-adus laOraş, să-i însănătoşească”origineasocială”.

Istorie, istorii.,..

...Acum trec iarăşi pe strada asta
ca Altcineva, altădată, pe Via Appia Antica,
nu printre morminte romane, ci printre
nume de rând îngropate doar în memorie, -
da,Ioan,Gheorghe,Victor,Ioan,Gheorghe,Vasile,Leonora,
Mărioara, Ştefan,Mihai, Victoria, Rozalia, Alexandru,
iar la fostul număr 140,
Gheorghe din nou, Maria
şi altă Maria, Florica şi Maria,
mamaşi surorilemameimele, toate trei înecate înRâu,
când treceau cu luntrea către o Sărbătoare,
şi mama Aniţa, şi Vasile tatăl,
muncitori, acum munciţi de ani buni
sub pământul Oraşului...

Dar până acolo livada, cu meri şi nuci bătrâni
şi graurii încă fluierând,
şi potecile albe de pânză
întinsă primăvara sub rouă printre flori albe, -
simt şi acum răcoarea apei curgând peste snopii

de cânepă,

înfipţi vara sub ţăruşi, la topit, apoi
înşirată pe lângă garduri, albind
ca oasele noastre viitoare,
şi meliţa zdrobindu-le ca să rămână numai fuiorul,
trecut printre cuiele periei, -
încă nu curgea sânge, aud doar firul
tors, de lumină, din norii furcii,
depănătoarea, ca-n somn,
vârtelniţa, sucala, peştele suveicii
lin, lin lunecând
printre fire de harpă, spre valul pânzei...

Dar cele cinci răscruci dintre uliţe şi „drumul ţării”,
micile vămi la care Mielul lui Dumnezeu
mai ştergea îndurător, cu pânza de pe feţele palide,
câteva din păcatele lumii,
încât până la locul peceţilor servii săi
ajungeau aproape curaţi în noile scutece?

Numai că drumul se ducea mai departe,
printre Maria, Valeria, Onuţ, Veronica,
Elisabeta, Ioan, Maria, Livia, Grigore, Cornelia, Petre,
Petre, Petre,
tot pietre şi pietre.
Nume, vocale, consoane
Purtate acum încet, foarte încet,
de vântul nevăzut.

Păşesc
puţin obosit, către capătul satului,
în ultima casă locuia – ce întâmplare! - chiar Moaşa
care m-a scos din Mama,

- îmi mai taie, iată, încă o dată
cordonul însângerat, mă lasă liber, liber,
aş putea să mă înalţ ca un zmeu în văzduh,
pot să înaintez din nou spre Cristelniţă.

Râul nici nu-i prea departe, mai sunt
doar câteva sute de metri
până la malul la care aşteaptă încă
vechiul pod de stejar, plutitor. Sau, ca pe vremuri,
o luntre singură.

Iar eu, în clipa asta,
în mica mea libertate tristă, ştiind
că voi lăsa în urmă doar şase litere,
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mort înainte de a muri,
promis să fiu strivit şi-ngropat în smalţul
unei plăcuţe indicatoare. Şi consecinţele, nu-i aşa,
melancolice, în spaţiul elegiac, da, plurivalent,
mişunând de conotaţii posomorâte,
dintre semnificant şi semnificat. Cenotaf
cu răposatul absent, cu, deasupra,
o biată înviere.

Dar, până una-alta,
sunt încă viu, iată, chiar văd
lanurile de grâu în soare, scriu că le văd,
simt mătăsoasa
adiere de vânt pe obraji, somnoroasa
legănare a ramurilor de salcie
peste vălurile aurii, peste
peste fărâme de greieri. Şi,
ca să sporească sugestia, tocmai ţâşneşte
dinspre maluri, - sau mi se pare –
un stol de grauri ce-şi scutură
încă o dată nisipul alb de pe aripi.

Şi numele meu, toate numele
ce se îndepărtează, doar murmure,
ecouri, puzderii
ca din meliţe vechi, - nu ştiu
dacă-s de cânepă ori de oase zdrobite, -
sau numai litere-mprăştiate
din cuvinte care au fost.

Oricum, e pace, pace
în cer, precum şi pe pământ, -
nimic nu mă mai doare.

Sub albastrul înalt
se răsfiră numai aceste
curate, limpezi fuioare.

Aici e şi murmurul apei,
peştii din nou, ca suveici de argint, ţesând
pânze verzui, ce se tot destramă,
urzindu-se iar. Vârtejuri, vârtelniţe,
caiere, nori, fire rotindu-se,
ameţind, somnolente,
pe lente depănători.

În curând, ca atâţia alţii,
voi uita şi eu cum mă cheamă,
da, da , „lângă apa ce vede totul

şi amintiri nu are”...

Ar trebui, îmi spun şi eu, să fiu mulţumit.
Şi-mi vin, iată, în ajutor,
şi câteva versuri nemuritoare.

Dar de ce, pe când tocmai închei poemul,
(şi cred că e destul de frumos)

mă cuprind totuşi
trei tristeţi, nu una?

Prima se-ntoarce la vreo doi kilometri în depărtare,
cealaltă-i aici, lângă apa ce spală pietre
dinspre nimeni spre totdeauna.

Dar e şi gândul că ochiul triunghiular
de deasupra deasuprelor
nu citeşte versuri.
Şi că, privind neatent către mal,
nici nu observă că pe nisip şi mâluri,
printre litere aurii, răgălii şi pietre,
moare, foarte concret,
încă un animal.

Acela e sigur că a ajuns.
Nu va mai trece Styxul.

Decembrie 2017
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și cel acordat la Festivalul „Tudor Arghezi” de la Târ-
gu-Jiu, în 2015. Cartea de față, Meduze și manageri /
Meduse e manager, excelent tradusă în limba
română de poeta Simona-Grazia Dima și apărută, în
condiții grafice deosebite (în ediție bilingvă), la
Editura Tractus Arte, oferă cititorului român ocazia
de a cunoaște un veritabil creator, cu vocație lirică și
cu o uluitoare intuiție a atmosferei și ritmurilor
interioare.

Poetul trece de la delicatul peisagism la me-
ditaţia profundă asupra condiţiei umane şi asupra
consecinţelor pe care evenimentele istorice le au
asupra fiecărui individ în parte, pentru a ajunge la o
expresie elaborată şi clară. Numai că nici chiar în
textele ce dau impresia apropierii de formula
notaţiilor peisagistice Della Rocca nu rămâne la
statutul de simplu observator, ci transformă totul în
nuanţată descriere a unor peisaje sufleteşti care
reprezintă replici subtile adresate marelui univers
din care facem cu toţii parte: „Noaptea în Câmpia
Padului/ grâul pare de-argint/ sub luna plină// o
cucuvea/ îşi cheamă surata/ cu un vers trist.// o
maşină trece-n viteză/ cu radioul dat la maximum/
poate-o aşteaptă moartea/ în tăcerea asta/ încinsă.
(Noapte în Câmpia Padului)

Aşadar, „pastelul” pe care îl practică Antonio
Della Rocca este un inedit exerciţiu de menţinere a
echilibrului prin intermediul căruia fiinţa umană
încearcă să se integreze cât mai adecvat în marele
mecanism al lumii, textul poetic e pus sub meta-
foricul semn al unei balanţe ce trebuie ţinută nemiş-
cată. Nu avem de-a face nicidecum cu o scăpare de
sub control a lirismului, care rămâne, în fiecare
poem, perfect dozat. Căci textele acestea demon-
strează excelenta funcţionare a intelectului, fiind
calme, deşi calde, dacă e să amintim aici doar ver-
suri precum: „.Sunt clipe/ când ai dori să te faci
nevăzut/ să nu mai surprinzi/ priviri angoasate şi
goale/ iar şi iar.// Da,/ să distrugi toate podurile/ şi s-
o iei de la capăt./ Da, podurile sunt de piatră/ iar apa
curge/ preaiute, necruţătoare.” (Poduri de piatră)

Dincolo de orice, se vede dorinţa de a găsi
expresia cât mai adecvată pentru întrebările existen-
ţiale, dar acest lucru nu se întâmplă recurgând la
simplul descriptivism, ci mai cu seamă prin dorinţa
de atingere a marilor adevăruri ale versului însuşi.

RODICA GRIGORE

Antonio Della Rocca. Poezia înainte de toate.

Destul de puţin cunoscut publicului cititor
european, italianul Antonio Della Rocca se dovedeş-
te a fi, într-o lume cum e cea în care trăim (lumea
topurilor literare, a valorii care se demonstrează,
cam prea adesea, chiar şi în poezie, exclusiv prin nu-
mărul de exemplare vândute dintr-o carte, a super-
lativelor critice nu întotdeauna dublate de criterii
estetice coerente), un extraordinar artist al cuvântu-
lui. Căci el a reuşit să readucă limbajul poetic la o
(aparentă, desigur, să nu cumva să ne lăsăm înşelaţi)
simplitate a expresiei, rar întâlnită printre diversele
şi numeroasele –isme care marchează lirica epocii
contemporane.

Antonio Della Rocca (născut în anul 1943, la
Trieste), membru în conducerea PEN Club-ului In-
ternaţional, a călătorit în toată lumea, lucrând pen-
tru diferite companii italiene. Revenind în orașul
natal, de la începutul anilor 2000 s-a ocupat mai cu
seamă de literatură, astfel că cel dintâi roman al său,
Profesorul (2002), a fost recompensat cu Premiul
„Leone di Muggia”. A publicat, de asemenea, volu-
me de proză scurtă, precum Rivalul lui Cezar sau
Mi-am dorit o viaţă ca a lui Franz Kafka, și poeme,
Desene în cărbune şi sanguine (2006). A primit nu-
meroase premii literare, printre acestea numărându-se
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umbră în care domneşte o nostalgie aproape
permanentă a trecutului, în care sunt multe
amintiri de-abia evocate, permanentă provocare
pentru cititorul ideal.

Antonio Della Rocca concepe poezia ca pe o
fundamentală legătură între marele univers exterior
şi fiinţa umană şi, deopotrivă, între fiinţele umane,
puse sub semnul unei atracţii ce rămâne, cel mai
adesea, expresia unei purităţi nu neapărat hieratice,
ci pline de o căldură neobişnuită – şi cu atât mai
omenească. În plus, el este şi unul din acei poeţi
care se mărturisesc în vers, nedorind, însă să iasă în
evidenţă, de aici şi pregnanţa mesajului său, de o
discreţie a expresiei rar întâlnită în peisajul liricii
contemporane şi de o tensiune interioară care,
probabil, mai e de găsit doar în unele din cele mai
bune pagini ale lui Umberto Saba. Rezultatul va fi,
dincolo de orice, o tulburătoare poezie de
atmosferă, din care nu lipseşte niciodată aerul
specific din Trieste, oraşul de care e atât de profund
legat poetul: „Întors spre miazăzi,/ închid ochii,/
strălucirea razelor/ lansate de soarele-amiezii/ îmi
străpunge pleoapele/ – cortine roşii-aurii –/ vai,
soarele nu conteneşte să-mi/ lovească ochii închişi./
Aştept să se-ntâmple ceva,/ lumea să se reînchege-n
imagini,/ să revină la viaţă,/ fie şi doar pentru o
clipă.” (Orbit de lumină)

* Antonio Della Rocca,Meduse e manager /Meduze
și manageri. Poesie / Poeme. Selecție, traducere și
postfață de Simona-Grazia Dima, prefață de Horia
Gârbea, București, Editura Tractus Arte, 2016.

Poetul încearcă mereu să descopere cele mai potri-
vite nume pentru grelele îndoieli şi interogaţii, peste
toate domnind un sens profund al identificării de-
pline cu tainele lumii. De aici o anumită capacitate
de renunţare benevolă, ca şi satisfacţia identificată
într-un neaşteptat exil interior sau în retragerea în
singurătate. În acest fel, spaţiul strict exterior devine
teritoriu lăuntric; şi tot de aici ne dăm seama de
modul aparte în care poetul tratează – şi rezolvă
într-un mod convingător – marea temă a timpului,
simţit, nu o dată, la fel ca în lirica misticilor, ase-
menea unei rugi: „Să fii în mişcare/ să călătoreşti/
să-ţi muţi propria solitudine/ dintr-un loc într-altul/
printre alte făpturi singure/ să accelerezi timpul/
când de fapt ţi-ai dori/ să-l opreşti/ ce nepotrivire.”
(Într-o zi de august) Gândul omenesc pare a se
identifica la tot pasul cu nemărginirea, iar memoria,
cu libertatea în sensul cel mai cuprinzător al terme-
nului. Lumea însăşi pare a dobândi, prin toate aceste
demersuri, un nou principiu ordonator, în care
adorarea extatică ia forma unui adevărat ceremonial
cosmic, la care participă toate elementele naturii:
„Un soare echinocţial/ face să se deschidă/ în vântul
viitorului/ idei neînmugurite încă./ Unde-o să
merg?/ Nici acolo de unde am venit/ dar nici în
depărtări/ sau cine ştie unde.”

Interesant este însă că, în versurile acestui poet,
totul se complică deşi rămâne aparent foarte simplu,
deoarece Antonio Della Rocca porneşte de la lucru-
rile cele mai comune, adesea chiar de la obiectele
cotidiene, pentru a ajunge la pura metafizică: „Ieşi
din casă/ obsedat de ideea/ că trebuie să mergi/ să
faci/ să isprăveşti/ nu ştiu ce/ nu ştiu unde/ fiindcă
ai ştiut mereu/ ce şi unde.// Iar după câţiva metri/ îţi
dai seama că lumii/ nici nu-i pasă de tine/ de graba
ta/ de dorinţa ta de a face/ nu ştiu ce/ nu ştiu unde.”
Poemul în ansamblu devine locul predilect în care
autorul său se retrage din faţa lumii, singurul spaţiu
in stare să-l apere de intruziunea, adesea atât de
brutală, a realului şi prozaicului. Cel mai frecvent,
totul este învăluit într-o nostalgie specifică doar
marilor creatori de poezie, nutrind mereu senti-
mentul morţii ascunse, oarecum ca la Rainer Maria
Rilke, în toate lucrurile, sau, dacă nu, al trecerii
inexorabile a timpului. Cititorul va avea, astfel, în
faţă, un spaţiu creionat doar din linii de lumină sau
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RUDY ROTH

Care

Care vis din scoarţa nopţii
Vrei să ţi-l strivesc de tâmple,
Ca din trupul neiubirii
Dorul tău să se-ntâmple?

Şi ce ciob din pâcla lunii
Vrei să ţi-l aşez pe pleoape,
Ca în seva-i de lumină
Să îmi fii, din nou, aproape?

Sau destinul să-l aţinem,
Fiecare-n drumul lui?
Tu, în drumul către altul,
Eu, în drumul nimănui…

Palma de Mallorca - 27 noiembrie 2017

Acolo

Acolo-n podul veşniciei,
Printre clepsidre incomplete
Se dezgoleşte infinitul,
De sens, de semne şi de sete.

Acolo-n bezna resemnării,
În colbul timpului pierdut,
Mor amintiri şi se nasc clipe,
Fără sfârşit şi început.

Acolo-n lagărul uitării,
Unde prezentul e şi nu-i
Stă visul nostru de iubire,
Închis în timpul nimănui.

Timișoara – 28 iunie 2013

Alteori

Alteori mă mai pierd în aval de iubire
Şi pe apele vieţii mai plutesc în derivă,
Până când iar te aflu şi-ţi respir răsăritul
Şi-n tăcerile tale mă înec deopotrivă.

Alteori mă găsesc risipit de tăcere,
Haşurându-mi lumina în culorile lumii,
Până când mi te-apropii şi-mi respiri agonia,
Ca în ziua când cerul s-a unit cu salcâmii.

Alteori pipăi timpul, ce îmi cade pe umeri
Şi simt umbra sorţii cum alunecă-n mine
Şi atunci, nu ştiu cum, mi se face de vise,
Tot de vise cu noi, tot de vise cu tine.

Palma de Mallorca – 14 iunie 2012

Negreşit

Negreşit, tu şi cu mine
N-am fost niciodată mai mult,
De două incertitudini
Înnodate anemic,
De un sens oarecare.
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De fapt, chiar şi atunci,
Când încă ne regăseam
În aceeaşi stare de sete,
N-am reuşit să fim
Decât două umbre paralele,
Ce făceau figuraţie
Pe retina timpului.

Tocmai de asta,
Acest deznodământ,
Al antitezei singurătăţii,
Nu e decât o autoprofeţie
Care s-a împlinit,
Înainte de termen.

Porto Cristo, Mallorca – 17 iunie 2013

Dacă

Dacă aş şti să te uit,
Aşa cum e datul să uiţi,
Acele vise nedesăvârşite,
Dintre cutele răsăritului,
Nu m-aş mai întoarce niciodată
În braţele tale.

Şi dacă aş şti să te privesc
Fără să mai simt
În fiecare por,
Culoarea aparte a dorinţei de tine,
Şi-aş cere nopţile înapoi,
Şi te-aş înghesui într-o amintire monocromă,
Abandonată pe undeva
Pe la periferia iubirii.

Porto Cristo, Mallorca – 24 iunie 2013

Cândva

Cândva într-o marţi a ploilor mute,
Când lacrima mea ţi-a stins setea de ploi,
Mi-ai plâns nerostirea în sensuri tăcute
Şi un veac de negare ai lăsat între noi.

Apoi într-o marţi a picioarelor reci,
Sub tălpile-ţi ude mi-ai strivit neînceputul,
Ca tot şchiopătând printre veacuri întregi,
Olog de iubire, să-ţi uit tot trecutul.

Acum plouă rar, monocrom, peste mine,
Şi, chiar şi în gând, îmi stă altcineva,
Dar marţea când plouă, mi-e iarăşi de tine
Mi-e iar de iubirea, ce-am avut-o cândva.

Bruxelles – 19 mai 2008

Rudy Roth - PAN
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puiul de ciută – sau ca o negură deasă
în care nu îți vezi mâinile vinovate,
(să mă ierte tot ce nu am mângâiat),
când se-ascund neștiute în peșteră.

Adio, stoluri pornite spre magnetul
sudului, mai îngăduiți o ultimă privire,
poate vă voi aștepta în același loc
cu mirare pe scândura patului, adio.
Sau în turnul de pândă și de lecturi
în bolta înstelată, pacea este cu voi,
ca o mânăstire cu porunca muțeniei.

Ancoră în aer pentru furtună și zbor:
prea curios ca să pot închide ochii
în ziua nașterii mele vedeam licurici,
clară amintire a copilăriei, ca o durere.
Doar o singură dată am pierdut cheia
și am bătut în miezul nopții. Fereastră,
când toate ecourile tăcuseră demult.

Rugăciuni, înainte dar și după moarte,
prin toate odăile știute v-am auzit,
mai subțiri ca niște perdele fluturate.
Un tată bătrân cu mâini tremurânde,
numărând, numărând ochi în tablouri,
anotimpuri și semne de sânge pe cer,
ultima durere, osul cel mai fierbinte.

Curajul morților, care nu se cunoaște,
împarte tuturor din secretul cenușiu.
Doar iubirea și curcubeul ei de piatră,
povestind maternitatea, nu te întreabă,
minunată în tăceri și în miezul ascuns
ca o rafală de zbor îți ia răsuflarea.
Nefericirea sau vina, cea care zidește.

DAN DĂNILĂ

ELEGIE

Nefericire sau vină, cea care zidește
și trece prin somnul păsării, părere
a zilelor acestea din urmă. Ea vine
nechemată cu vântul primăverii, deșiră
timpul ca o mare iubire, aprinde
destinul, cunoscând prea bine cerul,
parcă ieșind dintr-o înaltă auroră.

Posedată de moartea suspinelor
amăgește ușile ferecate, adoarme
în giulgiul serii cu fruntea nesărutată
(copacii, pietrele și toate mările știu).
Dumbrava dinspre pragul îngropat
în sine cheamă solia, carnea și osul,
trage zăvorul intrărilor, ca o regină.

Cât să mi-o amintesc? O dulce uitare
ca phoenixul mi-ar legăna insomnia,
doar pe o aripă aș adormi de fericire.
Peisaje, mirosul florii de mesteacăn,
coline cu maci aduse aproape, seri
cu himere argintii, zornăit de lanțuri
într-o fântână de suflete părăsită.

Neașteptată, o fulgerare din senin,
atât de departe și totuși clar auzită,
care poate aprinde pădurea, sperie
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SAMUEL:
- Bună…(pare plictisit şi fără chefde vorbă).

CHELNERUL:
- A apărut Cabaretul…

SAMUEL:
- A apărut…

CHELNERUL:
- Pot… (şi întinde mîna să ia revista).

SAMUEL:
- Poţi…

CHELNERUL
(ia revista şi dă să plece)…(revine din uşa
restaurantului):
- Pardon…Ca de obicei?

SAMUEL:
- Da…

CHELNERUL:
- Pot lua revistă să o citesc?

SAMUEL:
- Poţi…La deverul acesta, ai timp.

CHELNERUL:
- E o oră de relaş. O să vină cei de la Kien-
thal şi o să fie mare năvală…

SAMUEL:
- Da?!...Dar or fi terminat cu războiul?

CHELNERUL: - Abia de-au început…Am
stat de vorbă ieri cu un domn din Est, care
nu dădea nici o şansă Germaniei.

SAMUEL:
- Zău?!...Şi ce zicea?

CHELNERUL:
- Strategia este greşită din capul locului.
Austria nu cedează Bosnia şi Herţegovina.

GELLU DORIAN

CĂLUŢUL DE LEMN
- piesă de teatru scurt -

Personajele: - Samuel
- Vladimir
- Chelnerul
- Lume, perechi
- un băiat cu ziare
- copilul cu căluţul de lemn

Pe o terasă a unui restaurant din Zurich: se vede
pe fundal o vitrină în care sunt aranjate la întîmplare
tot felul de sticle cu diverse etichete de băuturi, de la vi-
nuri la alcooluri rafinate, aranjate pe suporturi sau raf-
turi improvizate. Cîteva mese cu cîte două scaune. Pe
mese se poate distinge, desenată în alb negru, o tablă de
şah. Prin faţa meselor trec din cînd în cînd diverse per-
soane, perechi sau singure, din stînga spre dreapta sau
din dreapta spre stînga. La un moment dat, trece din-
spre stînga spre dreapta o pereche, bărbat şi femeie, ur-
mată de un copil care trage după el de o sfoară un că-
luţ de lemn cu rotile. La o masă, din centru, se aşază
Samuel, cu o revistă sub braţ, pe care o aruncă pe masă.
Imediat vine chelnerul.

CHELNERUL:
- Bună ziua, domnule Samuel. (se uită la re-

vistă, fără să pună mîna)…
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Se duce pînă în Muntenegru. Ia şi Croaţia şi
vrea şi Triestul.

SAMUEL:
- Dar astea le au deja?

CHELNERUL:
- Vor să şi le consolideze. Iar Germania este
interesată.

SAMUEL:
- Dar ce face cu Polonia?

CHELNERUL:
- E doar o chestiune de timp şi va dispărea.
Cică ţarul Alexandru o vrea gubernie.

SAMUEL:
- Dar o să vrea Kievul aşa ceva?

CHELNERUL:
- Deh, între Kant şi Marx, spunea domnul
din Est, Marx va domina lumea.

SAMUEL:
- Să învingă oare degringolada gloatei fără
logică raţiunea pură?

CHELNERUL:
- Tot ce e posibil…Ce, dumneata nu vrei să
aboleşti logica, ordinea lumii, arheologia,
profeţiile, ba chiar şi viitorul vrei să-l aboleşti,
să readuci credinţa în fiecare zeu ca produs
imediat al spontaneităţii…

SAMUEL:
- Dar văd că n-ai uitat nimic din ce am
discutat ieri?

CHELNERUL
(răsfoieşte revista):
- Văd că ai şi publicat aici manifestul…Ia uite
cemaivreidumneata: gîndirea se face îngură…

SAMUEL:
- Şi?…

CHELNERUL
(atent la pagina în care i s-au oprit ochii):
- …iar îndoiala să fie înainte de toate…
Idealisme a la Voltaire…Ia să mai vedem…

SAMUEL:
- Şi crezi că omul nu s-a îndoit de tot ce a fă-
cut?…Cînd nu s-a îndoit, a ajuns să gîndeas-
că ca omul dumitale din Est.

CHELNERUL:
- Păi el vrea o ordine perfectă în lume…Mai
mult decît atît, mi-a vorbit şi despre comu-
nism, o teorie a evoluţiei cosmice, care tre-
buie să plece de la o gîndire comună, coerentă. . .

SAMUEL:
- Asta e grav. Şi de aici trebuie dejugată o
astfel de gîndire. Lumea nu mai poate sta în
tipare, ci în afara lor…

CHELNERUL
(citind):
- Ha, asta-i bună…Dar o astfel de regulă ce
poate spune? …Uite ce spui dumneata aici:
„Luaţi un jurnal, luaţi o pereche de foarfeci,
alegeţi un articol, tăiaţi-l, tăiaţi pe urmă
fiecare cuvînt, puneţi totul într-un sac,
mişcaţi…” (tace)…

SAMUEL:
- E o regulă…

CHELNERUL:
- Dar parcă spuneaţi că totul trebuie să fie
fără regulă…

SAMUEL:
- Orice neregulă are o regulă… Dumnezeu
cînd a creat lumea şi-a impus cîteva reguli de
la care nu s-a abătut. Şi a ieşit ce vedem acum:
un haos total. Numai un haos de aceeaşi
dimensiune ar putea reaşeza lumea în ordi-
nea pe care creatorul o vrea…

CHELNERUL:
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Nu înţeleg?

SAMUEL:
- Nici nu trebuie…(surescitat). Mi-e sete…

CHELNERUL:
- A!, pardon!...(se retrage în spate).

SAMUEL
( priveşte în gol; cîteva persoane trec pe stra-
dă; nu se uită după ele; aceeaşi privire în gol;
un băiat trece cu un mănunchi de ziare pe
braţ, strigă:)

BĂIATUL:
- Allgemeiner Zeitung, ultima ediţie! Situaţia
din Polonia! Frontul se rupe! Forumul socia-
liştilor de la Kienthal vrea să triumfe comu-
nismul!

VLADIMIR
( intră în scenă, ia un exemplar din braţele
băiatului , dă o monedă băiatului, care iese
din scenă strigînd: Allgemeiner Zeitung! ; i se
mai aude vocea cu acelaşi slogan publicitar ) . .

VLADIMIR
( intră din stînga, se aşază la o masă, apropiată
de a lui Samuel şi pune tacticos în faţa pe ma-
să lui o carte şi începe să răsfoiască ziarul )…

SAMUEL
( nu-i sesizează prezenţa )…

CHELNERUL
( intră zîmbind şi se îndreaptă spre masa lui
Vladimir cu o tavă pe care avea două pahare:
unul cu vin şi celălalt cu votcă; i se adresează
lui Vladimir):
- Votca dumneavoastră, domnule!

VLADIMIR
( îl priveşte atent ):
- Mulţumesc.

CHELNERUL

(face o reverenţă şi se îndreaptă către masa la care
stă Samuel, acesta părea încă a fi nepăsător, plictisit):

- Vinul dumneavoastră. (îi aşază vinul pe masă).

SAMUEL:
- Nu aceasta era ordinea…

CHELNERUL:
- Dardumneata, parcă, nu ţii de nici o ordine…

SAMUEL:- Ai înţeles greşit.

CHELNERUL:
- O să ţin cont de acum înainte.

SAMUEL:
- Nu e nevoie…( arătînd cu capul spre masa
la care s-a aşezatVladimir) Domnul este cel
aşteptat?…

CHELNERUL
(în şoaptă):
- Da. Dumnealui este domnul din Est.

SAMUEL:
- Se simte.

CHELNERUL:
- Da, are un miros anume.

SAMUEL:
- De votcă.

CHELNERUL:
- Asta ar fi bine…Dar alt damfse simte în
respiraţia lui…Ceva rece, a Siberie…

SAMUEL:
- N-are cum să fie bine. Dar nu contează…
Să-mi aduci şi nişte alune…Şi piesele de şah.

CHELNERUL
(mirat):
- Aşteptaţi pe cineva?

SAMUEL:
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- Mie, nu! (ia două piese, una albă şi cea-
laltă neagră şi le strînge pe fiecare în cîte
un pumn şi pune mîinile la spate): Alege.

CHELNERUL:
(priveşte curios; i se adresează lui Vladimir):
- Aşa e la noi…

VLADIMIR:
- Stânga.

SAMUEL:

( privindu-l pe chelner):
- Corect…(îi oferă piesa din mîna stîngă).

VLADIMIR:

(ia piesa, se uită la ea lung, întorcînd-o pe
o parte şi alta):
- Neagră.

SAMUEL:
(începe să aleagă piesele albe şi le aşază pe
tabla de şah de partea lui şi-l invită pe
Vladimir să ia loc):
- Luaţi loc.

VLADIMIR:
(trage scaunul, gustă din votcă, pune pa-
harul pe masă şi ia loc; începe şi el să aşe-
ze piesele pe tabla de şah desenată pe masă):

- Reguli?

SAMUEL:
- Singura regulă: fără reguli: jucăm pur şi
simplu.

VLADIMIR:
- Ce face cel care pierde?

SAMUEL:
- Pierde. Pur şi simplu pierde.

VLADIMIR:
- Nu-l costă nimic? (. . . . . . . )

Textul integral în ediția online

- Nu…A şi venit.

CHELNERUL:
- Cine? (arătînd cu capul spre Vladimir). . .

El?

SAMUEL:
- Da…Dacă nu ar fi venit, tot ar fi fost pre-
zent…Ce, e prima dată cînd joc şah singur?!

CHELNERUL:
- Aşa e…Dar nu e totuna…(se retrage)…

SAMUEL
(întoarce capul spre masa la care stătea
Vladimir şi-l surprinde pe acesta urmă-
rindu-l, scoţînd pe furiş privirea din pagi-
nile ziarului)…

VLADIMIR
(ridică paharul şi-l salută cu un gest din
cap şi un zîmbet îmbietor)…

SAMUEL
(ridică paharul şi el şi face acelaşi gest)…

CHELNERUL
(apare în uşa restaurantului şi surprinde
momentul):

- Şi eu credeam că nu vă cunoaşteţi…( se
îndreaptă spre masa lui Samuel şi pune pe
masă punga cu piesele de şah, o farfurie
cu alune).

SAMUEL:
- Nu ne cunoaştem…(scoate piesele din

pungă şi se adresează lui Vladimir): Albe
sau negre?

VLADIMIR
(se ridică, îşi ia paharul, cartea şi ziarul şi
vine spre masa lui Samuel):
- Mi-e indiferent.

SAMUEL:
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spre ţările lui nicăieri
am crezut că nicăieri nu există
că niciodată nu s-a inventată încă
pentru cei mai frumoşi dintre frumoşii nebuni

ai lumii
pentru care lumea plăteşte încă
am crezut că suntem din altă lume, din plasmă

curată
îmbrăţişată de lianele arterelor noastre comune
prin care circulă insomniile celor mai de preţ

poeme cereşti
am crezut că cerul e atât de aproape încât
pot merge pe jos printre stele
şi să le adun ca pe nucile
din grădina lui Dumnezeu, cel singur
uitându-se cu tristeţe
la creaturile sale inocente rătăcind printre
minunile ameţitoare pe care ei nu le văd
trecând dintr-o zi în alta sub griji şi treburi fireşti
din punctul de vedere al apei şi focului
am crezut că eşti focul din deal semnalizând
hic sunt leones
ca să ţin la distanţă de mii de lustri
priponit centaurul îndrăgostit
am crezut că eşti iarba în care pot adormi
fără teama de-ncolăcirile şarpelui verde
cu fructele de hiacint
fără teama că mă voi trezi fără tine
am crezut că pot da drumul la gaz precum Plath
dar n-am avut atâta putere, nici curaj, nici

atâtea poeme
pentru intrarea în cea mai glorioasă
librărie de pe Calea Lactee
am crezut că putem fi rudele bune
ale aceluiaşi mitic sat
venind după noi prin aceleaşi şcoli, cantine,

tribune
am crezut că putem bea un pahar de ambră
împreună cu Luna
pe aceeaşi verandă de iasomie şi nard
am crezut că putem fi liliac alb şi negru
pe creanga aceluiaşi trunchi plutind în râul
ce se retrage sau creşte în ritmul respiraţiei
unui copil aşteptând şi acum în aval
am crezut că tu eşti singura iubire nepărtinitoare
între atâtea nedreptăţi şi potrivnicii

VICTORIA MILESCU

AM CREZUT

Am crezut că suntem prieteni
am crezut chiar că ne iubim
cu o iubire desăvârşită
am crezut că putem să ne destăinuim fără sfială
slăbiciunile ce ne apropie
şi ne fac mai buni de nimic sau de orice
am crezut că putem fi ironici, că putem râde
noi, copiii bătrâni
ai galaxiei desenate cu creta pe asfalt de un înger
în clipele lui de răgaz
ştiindu-ne unul în grija celuilalt
am crezut că am rămas singuri pe o planetă-n răcire
pe o planetă cât o inimă
de fluture zburând printre florile de cireş înflorit
în prima iarnă din tâmple
am crezut că eşti soarele meu în miez de noapte
uscându-mi lacrimile stratificate
prin milenii de iluzie, de blestem
am crezut că poezia este cheia de aur
a existenţei noastre puţine şi rare întâmpinând
plânsul bucuriei adevărate cu frunzele şi petalele
florii de amaranth
ştiind că o poate ofili un cuvânt rostit prea tare

ori prea încet
trecând prin cele 99 de anotimpuri ale veşniciei
am crezut că eşti stolul cocorilor veşnic rotindu-se
fără a mai pleca vreodată

foto: Ion Lazu
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îmbrăcat în haine de gală, sub ecleraj
aşteptând să deschizi balul, regină a balului
să strigi: Motor! filmului în care jucăm rolul

vieţilor noastre
pe autostrada ce duce spre rai
pe margini, îngeri cu aripioare de fluturi şi

lampioane colorate
dau onorul, cântă în limba universului
suntem personajele principale ce mor la final cu

adevărat
în toamna regizată până la ultima picătură de

ploaie a sorţii
cei ce asistă flancaţi aplaudă, râd, glumesc
ne fac semne de încurajare
suntem actorii lor preferaţi fiindcă cineva

trebuie să moară zilnic
în zori măturătorii vor aduna resturi de celuloid,

cioburi de stele
mirându-se că unele mai lăcrimează încă
poate dintr-un vechi obicei pământesc
cineva trebuie să moară zilnic pentru hrana

poemului...
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că aş putea să îţi fiu dragă şi de folos
chiar pe ultima treaptă a grandiosului eşafod
crezând că duce spre tine
am crezut că pot juca în piesa fără niciun

personaj pământean
că pot fi experiment, iluzie
Doamne, de ce nu mă laşi experiment şi iluzie până
la ultima replică din opera comică – viaţa mea
la poli divergenţi în echilibru fragil
De ce mă trezeşti, Doamne, cu acelaşi refren:
Ne me quitte pas. . ..

IMPACTUL TOAMNA

Impactul nu va fi dur
va fi ca o îmbrăţişare
mai puternică, mai energică, bărbătească
sănustriveascăbraţele calde, aripile demătase, razele
de lumină venite-n întâmpinare
ca între cei ce nu s-au mai văzut de milenii
impactul va fi sonor
ca începutul unei simfonii patetice
ca hohotul unui trol
pe câmpiile mezozoice
vom ţipa, vom striga până la epuizarea
tuturor vocalelor şi consoanelor
cunoscute şi necunoscute
ca la o demult plănuită întâlnire astrală
cu aurul şi argintul anilor şiroind pe obraji
impactul va fi ca un sărut pătimaş
al marilor, eternilor îndrăgostiţi regăsindu-se
teferi trecând prin sabie, pumnal, salve de tun
trecând prin păci şi războaie
încheiate cu victoria tuturor asupra tuturor
impactul nu va fi dureros, superstiţios, oţios
impactul va-mprăştia pe trotuarele verticale
fructe coapte şi rare, poleite cu aur
sclipind sub soarele de rubin
impactul va fi precum toamna fiecărui participant
la traficul vieţii în amurgul însângerat
scurgându-se voluptuos, fără voie şi fără regrete
impactul va fi punctual, cu un trabuc la vedere
la piatra kilometrică zero a infinitului
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nanţă şi o strălucire aparte nu numai graţie noto-
rietăţii eclatante a premiului Goncourt şi nici datorită
nedreptei, mincinoasei şi mizerabilei cabale ce i s-a
instrumentat de către guvernul stalinist, antiromâ-
nesc de la Bucureşti, cât prin înalta valoare literară şi
spiritual-românească a scrisului său, evidentă (și) în
cărţile (inedite) editate recent: Memoriile unui fost
săgetător, Jurnalul de sfârşit de ciclu şi Jurnalul torinez,
precum şi magistralul şi eruditul eseu La Croix
(Crucea), probabil unul dintre cele mai importante
manuscrise ale eseisticii exilului românesc, recuperat
şi publicat pentru prima oară în România de Cristian
Bădiliţă.

De curând, ampla – şi deosebit de promiţă-
toarea – serie de autor Vintilă Horia de la editura
Vremea s-a îmbogăţit cu încă o nouă şi valoroasă
apariţie, antologia poetică Culorile tăcerii, ediţie
îngrijită, cu un cuvânt înainte, intitulat sugestiv
„Coincidentia oppositorum”, aparţinând Mihaelei
Albu. Profesor universitar cu o carieră de excepţie (cu
ea a fost redeschisă catedra „Nicolae Iorga” la Uni-
versitatea Columbia din New York în 1999), Mihaela
Albu a devenit, pe parcursul ultimilor ani, una dintre
personalităţile de prim-rang între cercetătorii care s-
au dedicat studierii literaturii şi revuisticii exilului
românesc, publicând numeroase lucrări de mare
acurateţe şi rigoare ştiinţifică.  

Antologia de faţă adună între coperţi cele şase
volume de poezie publicate de Vintilă Horia de-a
lungul întregii sale vieţi, trei în ţară (Procesiuni - 1936,
Cetatea cu duhuri - 1939, Cartea omului singur -
1941) şi alte trei în exil (A murit un sfânt - 1952,
Jurnal de copilărie - 1958 şi Viitor petrecut - 1976). O
valoare aparte, din perspectiva istoricului literar, o
capătă volumul şi prin faptul că Mihaela Albu,
introducându-ne în peisagistica specială a alcătuirilor
lirice datorate acestui poet, ne-a oferit totodată şi
anumite poziţionări ale acestuia: fie faţă de propriile
creaţii dintr-o anume perioadă (v. fragmentul
intitulat Postfaţă la un deceniu personal), fie reflecţii
asupra rosturilor poeziei în actualitatea timpului său.
Aşa se face că în anexe au fost incluse textele unui
Cuvânt înainte scris de Vintilă Horia la Antologia
poeţilor români în exil (Colecţia Meşterul Manole,
Buenos Aires, 1950), precum şi o Introducere la
Poesia românească nouă ca deschidere la antologia

2266

DAN ANGHELESCU

Vintilă Horia: Poetul și Poezia sa

„Atunci a venit poesia
Și-a deschis fără zgomot
Ușile și ferestrele lumii
Făcând din mine măsura
Tuturor lucrurilor.”                          

Vintilă Horia

Percepţia publică asupra lui Vintilă Horia
(singurul romancier român încununat cu premiul
Goncourt, tradus în peste 40 de limbi, eseist, poet   şi,
dincolo de toate acestea, un autentic savant – de cel
puţin aceeaşi anvergură cu Mircea Eliade) înregistrea-
ză în ultima vreme schimbări notabile. Sunt tot mai
numeroase – şi diversificate ca formă – manifestările
prin care imaginea acestei mari personalităţi literare a
exilului românesc revine în vizibilitatea publică. Se
pot aminti, între acestea, colocviile ample dedicate
Centenarului Vintilă Horia (decembrie 2015, la Cra-
iova și Alba Iulia, urmate imediat de cel de la Univer-
sitatea Alcala de Henares, Spania), apoi congresul
Exipora, 2017 de la Mediaş, seria de autor „Vintilă
Horia”, lansată de doamna Silvia Colfescu la editura
Vremea, apariţia unui număr tot mai mare de artico-
le, studii, lucrări de licenţă ori teze de doctorat. Dar
profilul acestui mare scriitor a început să capete preg-
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Îi dăm dreptate abatelui Brémond cel care spu-
nea că, atunci când în experienţa poetică apare
inspiraţia, poeţii intră în proximitatea acelei dimen-
siuni privilegiate (despre care vorbesc teologii) şi care
îi transformă în mistici. Ca şi la Horia Stamatu, celă-
lalt mare poet al exilului, poemele din Culorile tăcerii
ascund în ele marea presimţire a transcendenţei aşa
cum o gândise Rudolf Otto ca un cu totul altul

absolut (das ganz Anderes): „Trece lopătând greu/
Stolul ales/ Către miazăziua lui Dumnezeu/ Unde din
rădăcini nu se mișcă nicio arătare./ Cum satul, cu
biserică, cu pâine, cu sare,/ Îngenunche în înserare,/
Cum cina, semnul crucii, apa’n fântână/ N’au nici gust
nici rostire’n română./ . . ./ E bine cum a fost să ne fie./
Laudă omului pentru limba din vie./ Pentru aproape,
departe, laudă Ție.” (În vie, în vol. Viitor petrecut)
Dar – pornind de aici – este evident că Vintilă Horia
scrie sub fascinaţia proto-istoriilor Poeticului, acolo
unde acesta era supus acelei stări cu totul speciale care
e rugăciunea. Iar mărturia este limpede: „Am învățat
să mă rog pretutindeni,/ Pe stradă, în scris, în somn,/
Unde o cât de măruntă ieșire /Pare a duce spre tine./În
zgomot, în tăcere, în aducere-aminte/”(Exegeză, în vol.
Viitor petrecut). Dimensiunea privilegiată pe care o
amintea abatele Brémond se ghiceşte în imediata
proximitate a rostirii. În ce altceva am putea gândi
originea poeziei dacă nu în rugăciune, ca un itine-
rarium mentis in Deum, ca ascensiune către misterul
hipernoetic din supraesenţa Fiinţei?

Dar să ne oprim puţin şi asupra titlului anto-
logiei, deosebit de inspirată şi semnificativă alegere a
Mihaelei Albu: Culorile tăcerii. Poemul cu acest titlul
apare în ciclul al III-lea, Austral din volumul A murit
un sfânt. Privitor la respectiva sintagmă, autorul ne
spune: „Culorile tăcerii ies în calea/ Păstorilor de
singurătăţi”. Ceva mai departe, Culorile sunt văzute (!)
„ca un semn de viaţă al morţii înconjurătoare”. Era
perioada de după război. Se dorea oare poetul, când a
scris aceste cuvinte, un pictor al marilor tăcerii aşter-
nute atunci peste lume? Undeva, în paginile Poeticului
său, întâlnim şi la Mikel Dufrenne o sintagmă apro-
piată: vocile tăcerii. Ambele situaţii sugerează că lumea
nu răspunde interogaţiilor ce i s-au adresat. Tocmai
de aceea poezia e aducere a lumii în limbaj, atenuare a
alterităţilor ei, ridicare în inteligibil a tot ceea ce (cum
spunea Heidegger) îl întâmpină (begegnet) pe om şi

editată de poet în Colecţia Meşterul Manole (Publi-
caciones de la Asociación Hispano-Rumana, Sala-
manca, 1956). Sunt adaosuri destinate să pună în lu-
mină luciditatea, rigoarea, spiritul polemic şi profun-
zimea cu care analistul Vintilă Horia tratează feno-
menul poetic. Astfel, în literatura română, el consi-
deră că numai odată cu Blaga şi Barbu s-a reluat
tradiţia eminesciană a poeziei înţeleasă ca instrument
de cunoaştere. Întemeierile pe un asemenea principiu
pot da contur şi sensului contrar: cel al non-poeziei.
Prin el se ilustrează realitatea(?!) poeziei din Rusia şi
România postbelică, comentatorul accentuând că
aceasta din urmă, în acel moment, „nu mai serveşte
pentru a cunoaşte, deci pentru a permite o normală
evoluţie a spiritului către un adevăr/. . ./ ci pentru a opri
pe loc, pentru a îngheţa faustic o perioadă pe care o
anumită grupare politică   o confundă cu infinitul, o
consideră definitivă.”

Dar, într-un plan mai general, poezia ca
instrument de cunoaştere devine un argumentum ad
verecundiam ilustrativ pentru unitatea întregii opere
horiene, subliniind completitudinea acestei unităţi.
Indiferent de forma adoptată de Vintilă Horia,
pasiunea şi vocaţia pentru Cunoaştere impregnează
totalitatea exprimărilor lui. Dar, trebuie să subliniem,
este vorba despre o Cunoaştere ce se interoghează pe
sine asupra propriilor ei deveniri. Şi în poemele lui
vom remarca subtilele sale procese de autoreflecţie,
analizele ce se transformă în veritabile arheologii ale
diferitelor etape parcurse către înţelegere.

Desigur, afirmaţia lui Mikel Dufrenne este
adevărată: poezia e o cunoaştere care nu dă nicio
putere. Şi totuşi, inefabila pradă a poemelor lui Vintilă
Horia rămâne într-un de-ne-atins – ca aerul şi lumina
– ori într-un de-ne-povestit, cum numai în muzică se
poate întâlni. Iar poemele lui, ca şi unele eseuri (un
exemplu e Crucea) au inocenţa celor care nu explică,
pentru care viaţa este totodată un mister şi o claritate
totală. Specificitatea poeziei sale constă în faptul că ea
„nu este o manieră de a cânta, ci o manieră specială de
a gândi”,  devenind un a priori în sensul pe care i-l
acordă Mikel Dufrenne ca „inteligibilitate imediată a
empiricului, o inteligibilitate trăită, dar nu în praxis –
ca atare, ci în percepţie” o incontestabilă „glorie a apa-
riţiei sensibile”. (v. Poeticul, ed. Univers, 1971,
Bucureşti, p.7)
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răspuns adecvat la toate aceste întâmpinări (dem
Begegnenden entgegnen). Se explică astfel şi forţa
acelui tip de energie cu care este ea încărcată. Ca şi
strania ei capacitate de a se situa mereu sub semnul a
ceea ce S. Kierkegaard numea aedificatio, tinzând,
prin urmare, să construiască, să determine în orizon-
tul fiinţei noastre realizarea unui raport spiritual
decisiv.

Poemele lui Vintilă Horia devin, pentru cine le
citeşte cu atenţie, jurnalul unui om preocupat să se
mărturisească în experienţele şi descoperirile spiri-
tuale. Sunt, în totalitatea lor, un jurnal al iubirii: iubire
faţă de lume, faţă de Dumnezeu: „Ce e viu și nou în
astre/ Este Nazaret și număr,/ Pitagoric prins pe’un
umăr/ Marca rosturilor noastre./ Ce e vechi din bazal-
tine/ Întunerecuri purcede,/ Revoluții patrupede/
Pentru spaime bizantine./ Grotă sau bordei de paie
/Locu-i pretutindenesc, Înghețări în jur domnesc /Con-
centrate pe văpaie.”(Locul cu Iisus, în vol.Viitorpetrecut)

Nimic livresc, ci numai trimiteri pasionale către
luminile credinţei, ale culturii, filosofiei, ale muzicii,
ale cunoaşterii sau ştiinţei. Iată un sonet intitulat
Teleologie: „Cu nume adâncit în inițiale, Ondulatoriu v,
din Planck cetire,/ Corpuscularul b în devenire/ Pul-
sând în spațiu ruperi în semnale, /. . ./ Păienjenești cu
noimă osebită /Mă leg să intru în vârtejul criptic /Și
deci, fidel ieșirii din ispită./Nici devenind, nici înghețat
în quantic,/ Împreunat cunoașterii, rodită/ Idee-mi fac
de crez apocaliptc.” Într-un alt poem întâlnim o foarte
semnificativă dedicaţie, Omagiu lui Jung: „Jocul cu
umbra, jocul /pe loc, joc singur,/sărind din timp,/
lunecând în setoase/străfunduri, jocul/ cu umbra
ascunsă./ Joc fără legi, pustiu /de povețe, jocul cu
umbra/nu e nimic. Tot este./ Pasul îl pui pe o
piatră/mâna pe scut, scânteie/ arătătoare de adânc / îți
culege mirarea./ Pentru orbi spaimă mare/prilej de
aleasă pierzanie./Pentru văzători”.(Viitor petrecut)

Vibraţie aparte a sensibilităţii sale, asemenea
prezenţei lui Jung ori a lui Planck într-un sonet, îi
vom mai descoperi în antologie pe Nietzsche,
Kierkegard, Rilke, Hölderlin, Blaga, Bach, Wagner,
Reger. Îi vom regăsi şi în memorii şi în erudita sa
eseistică, precum şi în romane unde apar Platon, El
Greco, Juan della Cruz, toate emanând – filosofic
vorbind – o orientare specific existenţială. A fost
curentul ce a dominant şi a impus în Europa ideea

cunoaşterii fiinţei umane, acuzând metafizica tradiţio-
nală de uitarea fiinţei (Seinvergesenheit). Gândirea
europeană se radicaliza şi, prin exigenţele impuse de
către un Nietzsche sau Dilthey, aducea în centrul atenţiei
umanul. Vintilă Horia, el însuşi un Cavaler al resem-
nării, trăise experienţa haosului, a dezordinii şi prăbuşi-
rilor – şi, ca poet – avea să pledeze pentru o nouă naştere
spirituală şi morală a individului, pentru auto-ilumina-
rea şi transcenderea prin care omul să se poată elibera de
sub dominaţia temporalităţii. Acestea erau principiile pe
care se întemeia aşa numita Existenzphilosophie prin
Kierkegaard, Karl Jaspers, Martin Heidegger sau Gabriel
Marcel.

Ataşamentul faţă de această filosofie se mărturi-
seşte explicit şi în poeme. Iată-l pe cel intitulat Langelinie
şi subtitrat Comentariu   la „Jurnalul unui seducător”,
scriere datorată lui Sören Aabye Kierkegaard. În text
apare şi numele celei care tulburase, îndurerându-l,
sufletul marelui filosof, Regine Olsen: „...Regine Olsen, ai
iubit/ Nu trup uitat, ci gând cioplit,/ Die Existenz-
philosophie / Peste a avea ți-a scris a fi./ Și în orașul
scufundat/ În aprioric ca’ntr’un pat/ Tu n’ai avut nici cum
nici când./Te-a mulțumit cioplitul gând/ De-un împărat
peste cuvânt/ Pe Langelinie rostit/ Cuvânt pe tine
răstignit./ Aestetischrührend cât ai fost/ Ți-ai împlinit
întregul rost,/ Moralestuffen te-au desprins/ De urcătorul
aspru ins,/ Iar theologisch când a stat/ În carne iar te-a
înturnat./ Întoarsă-n moarte sau în nord/ Te-ai prins cu
Söoren Kierkegaard/ Post scriptum la un alt a fi / Realität
Categorie.”

Cunoaşterea, evident, ţine de tragic. Vintilă Horia
nu numai că a înţeles, dar şi-a şi asumat dimensiunea
tragică a unui asemenea destin. A şi spus-o într-un
cunoscut interviu. Evident „tragicul, aşa cum o afirma şi
existenţialistul Heidegger, este de aflat acolo unde
domină spiritul, într-atât de mult încât tragedia supremă
se petrece pe tărâmul cunoaşterii şi în sfera celui care
cunoaşte”. (v. Despre eterna reîntoarcere a aceluiaşi, 2014,
Bucureşti, Humanitas, p. 50)

Poemele cuprinse în această antologie sunt gândi-
te şi ele, ca şi eseistica sau romanele, sub semnul tragic al
cunoaşterii, fiind, în esenţă deschideri către o nouă
filosofie, o nouă estetică şi, inevitabil, o nouă etică. În
numele aceasteia din urmă Vintilă Horia se adresează
contemporaneităţii reluând la fel de tragica interogaţie a
lui Hölderlin: „La ce bun poeți pentru vremi de cădere/
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( continuare de la pagina 33 )

Numai că separarea se făcuse acum între el şi ea. O
făcuse el (fără a folosi arcul, fără a ucide) cu bistu-
riul fin al surâsului de incredibilă puritate şi cu in-
conştienta cruzime a acelei madone-copil.

* Reclama “Consumaţi peşte oceanic!” părea o ade-
vărată batjocură la adresa românilor, în regimul lui
Ceauşescu şi al acoliţilor săi, când alimentele de
bază nu numai că erau raţionalizate, dar erau in-
troduse rareori în magazine. Mai ales că şi peştele
era o raritate în magazine.
** Trăiască şi înflorească Republica Socialistă Ro-

mânia!” (una dintre lozincile afişate pretutindeni,
menite să ţină treaz presupusul ataşament al
românilor pentru regimul comunist şi conducăto-
rul ei “iubit”).
*** Aluzie la demolările ce se făceau în Bucureşti,

incluzând cartiere întregi, ştergând de pe faţa pă-
mântului case obişnuite dar şi biserici şi monu-
mente istorice, atentând astfel la însăşi inima nea-
mului: memoria-istoria.
**** Afirmaţia aparţine lui Miron Costin (trăitor

în secolul al XVII-lea), unul dintre primii istorio-
grafi şi scriitori români, autorul “Letopiseţului
Ţării Moldovei”.
***** Este vorba despre sistemul socialist în care

trăia România.

Când din steaguri cad putrede culorile’nfrângerii?/ La
ce bun poeții când îngeri/ Se’nfrățesc cu liliecii în
turnuri/ Pe care zeii le-au pierdut din vedere?/ Când
nemurirea capătă nume,/ Când lângă altare Cuvântul/
Se face cântec de lume/.” (La ce bun poeți)

Atunci când vine vorba despre rosturile poeziei,
ideea de scop poate deveni paralizantă. Şi totuşi...
Într-o scrisoare către Virgil Ierunca din aprilie 1968,
  publicată în jurnalul său (Trecut-au anii, Humanitas,
2000), N. Steinhardt spunea că: „….printre
meschinării, jalnice întâmplări, sluţenii, ghinioane,
hidoşenii, erori, absurdităţi, răutăţi bine înfipte (...)
există şi orbite ale limpezimii, simplităţii şi bucuriei,
care ne ocrotesc, ne păzesc şi ne povăţuiesc – aidoma
îngerilor din rugăciune“.

Venind dintr-o nevoie de expansiune către un
alt-fel de timp şi către alte virtual-posibile orizonturi
de înţelegere a lumii, Cartea pe care Mihaela Albu şi
editura Vremea ne-au dăruit-o la început de an se
înscrie pe o asemenea orbită a limpezimilor şi
elevaţiei. Devine însă deosebit de importantă şi prin
aceea că în idealitatea ei imaginea poetului se
complineşte cu aceea a unui gânditor care priveşte
fenomenul poeziei din însuşi interiorul acestuia. Iar
citatele pe care le-am oferit aici confirmă, pe deplin,
rafinamentul, subtilitatea, dar şi rigoarea de analiză
transdisciplinară   a savantului Vintilă Horia, vizibilă
şi într-un magistral opus (încă netradus în limba
română) Introduccion a la literatura del siglo XX
(Universidad Gabriela Mistral, Santiago de Chile,
1989): „. . . la literatura /. . ./ es una téhnica de
conocimiento – igual   que la fisica, la biologia, la
astronomia, la psicologia /. . ./que podremos estudiar
/. . ./como contemporáneas de la física cuántica y del
principio de indeterminación.” (p. 14)

Într-o altă, mai imediată, ordine de idei, poe-
mele din Culorile tăcerii vin tocmai într-o vreme în
care tulburările indigenţei, puţinătatea şi mizeria
spirituală, timpul sărac al gândurilor despre care,
cândva ne vorbise Hölderlin, persistă în fiecare din
noi şi în cei din jur.
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SÂNZIANA BATIȘTE

Îngera şi huma
(fragment)

Ţi-am scris nişte scrisori oribile şi stau acum
urâtă ca o neagră stea... Sau mai degrabă ca un căţel
rău care şi-a muşcat stăpânul iar apoi, deşi se căieşte,
mârâie încă agresiv, mai nervos decât lumea toată...
Cine-s eu, aici, singură? Şi cine eşti tu, acolo, singur?
De unde să mai iau putere să trăiesc în lume, să vor-
besc, să zâmbesc, să fac ceea ce se pretinde, ca un
om normal, când eu mă înăbuş de dorul tau? Am
fost acasă, între ai mei, dar nu mai sunt a lor, eu sunt
cu tine. Mi-e milă de ei şi mă doare când mă gân-
desc că ei simt îndepărtarea mea, deşi încerc să le-o
ascund... Lângă tine începe veşnicia... Mă chinuiesc
cumplit când imi amintesc cum, din vina mea, melc
prost, gata să moară în cochilia lui, eram aproape şi
totuşi atât de departe unul de altul...Dragul meu, to-
tul se luminează acum! Trăim, dragul meu, nu mi te
îmbolnăvi, ai putere şi speranţă. Ţi-aş da din sănăta-
tea mea, din viaţa mea, atâta să avem unul cât şi ce-
lălalt şi deodată să plecăm, când plecăm...Dar până
la plecare mai este. Suntem datori faţă de noi înşine
să avem putere, să ne dăm unul altuia putere şi să
trăim! Şi pe ,,ăla micu’’ îl uiţi? Ce-o să-i spunem noi
dacă-l trădăm? Doar el ne-a ales şi are încredere în
noi, deşi l-am făcut să aştepte atâta! Tu nu-l auzi
cum ne mustră câteodată? Ia mai bate-l şi pe el la
cap, îi zic şi-l pun de-a dreptul la tine în pat, să mai
bombăne şi acolo. Poate vrei să zici că nu l-ai găsit
niciodată când te-ai întors acasă? Vezi dacă nu te-a

tras de urechi?
Dragule, îmi vine să şi râd! Tu ţipi mai tare

decât mine că ţi-e dor, de parcă eu, nu tu, aş hotărî
depărtarea dintre noi. Iar într-o noapte – Doamne,
cât timp ne vom mai chinui? – m-am trezit din somn
pentru că te-am auzit strigându-mi ,,Mă doare!’’

O noapte întreagă de călătorie cu trenul. Cuşe-
ta strâmtă, neplăcerea acomodării, conversaţia ine-
vitabilă cu o cucoană spoită şi aferată, căldura înă-
buşitoare, insomnia... Sacada roţilor de tren înghi-
ţind conştiincios kilometri, traversând parcă o geo-
grafie îndărătnică... Dimineaţa, de la fereastra de pe
culoar, contemplă din nou soarele răsărind, imensă,
neverosimilă minge ridicându-se deasupra câmpiei.
În curând – Bucureştiul şi ,,Consumaţi peşte oceanic’’*,
reclama de la intrarea în oraş – după care ,,Trăiască
şi înflorească Republica Socialistă România! .”*

Reuşi să-şi lase bagajele la recepţia unui hotel,
cu promisiunea că la amiază se va elibera şi un loc.
Apă rece – deviză şi obicei dătător de tonus. Le apli-
case cu tot inconfortul din tren şi acum îşi vădeau
eficacitatea. Se simţea curată şi uşoară, cu invizibile
aripi... Era răcoare. Răcoarea plăcută a dimineţilor
de vară ce părea să vină din gangurile caselor, de
după grilajele metalice ale curţilor. Trotuarele stro-
pite ici şi colo miroseau plăcut. Oraşul îşi dezmorţea
leneş mădularele. Bătrânul oraş violentat ani de-a
rândul, el, paşnicul, rănit pe timp de pace. Dacă ,,pa-
ce’’ putea fi numită agresiunea aceasta continuă bru-
tală, devastatoare, dezlănţuită implacabil ca o forţă a
naturii. Ciclopul*** se instalase acum chiar în inima
oraşului. Răsuflarea lui otrăvită se auzea zi şi noapte
şi se materializa în valurile de praf ce se abăteau asu-
pra caselor, asupra oamenilor, pătrunzându-le în po-
ri, în plămâni, în suflet.

După ploaia din noaptea ce trecuse, acum,
dimineaţa, verdele era încă verde, aerul era încă lim-
pede, iasomia mirosea îmbătător. Bătrâna doamnă,
Universitatea – continuitate, echilibru şi prestanţă
– câte orgolii găunoase va fi veştejind! Pentru Cristi-
na ea însemna ca întotdeauna prezenţa calmă, pro-
tectoare, Alma Mater şi ,,nesupusa’’, gândi cu satis-
facţie... Nu sunt vremurile sub oameni, ci oamenii sub
vremi,**** auzi ca un ecou al scurtei răzvrătiri, dar
nu, acum nu voia să se gândească la toate astea.
Îi era dor de el. Dar mai puternică decât dorul era
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ele... uite, am rupt câteva perechi până am ajuns la ti-
ne... şi el le privise mirat ca un copil, opinci adevărate,
de piele, doar că fără nojiţe. Şi tot ca un copil se împo-
trivi, nu, întâi povestim. Trecuseră în chilia lui albă,
dreptunghiulară, ascetică. Masiv, delicat, ocrotitor, nu
aşa, iubito, o învăţă blând, dar nu era nevoie nici să
înveţe, nici să ştie, tot ce doreau era să fie alături ca doi
copii obosiţi de atâta aşteptare. Alunecau într-o enclavă
a timpului... Lupule singuratec, îl mustră pentru lunga
lor despărţire. Într-un târziu surâse, el îi acoperise spa-
tele gol cu pătura şi-n acelaşi moment, fără să deschidă
ochii, ştiu că o priveşte şi că surâsul ei era deja pe buze-
le lui. Mai târziu descoperise emoţionată că el îi imita
expresia feţei (aşa cum propria ei mamă, ca s-o tachi-
neze, făcea uneori), mai ales un fel al ei de a-şi coborî a
nemulţumire colţurile buzelor.

Mai apoi însă, mai apoi…,Dar ce nevoie am eu
de scrisorile tale? îi spuse atunci când el îi promisese că
o să-i scrie, eu de tine am nevoie, continuă în gând şi
ca şi cum ar fi auzit-o: pe urmă am să vin la tine, iar ea
tăcuse copleşită. Privindu-l, constatase surprinsă că îi
aştepta răspunsul, aparent resemnat, cu expresia ei în-
tipărită pe faţă. Actor! Ştia că-l nemulţumeşte stăruinţa
ei de a-şi manifesta independenţa. Îmi plac femeile
moi, îi spusese şi ea ştia că mărturisirea lui e sinceră,
dar faptul ca el amintea de alte femei o durea, o făcea să
devină rea, dornică să-şi exercite puterea asupra lui. Tu
şi femeile tale! fusese replica ei îndurerat sarcastică.
Atunci când, supărată, se hotărâse să plece, lăsându-i
doar un bilet, o găsise în sala de aşteptare a gării. Pleci
fără să spui! Vino imediat acasă! jucase el partitura so-
ţului părăsit. Mă duc la mama! Nu mai suport! intrase
ea în joc, plângând apoi cu adevărat sub privirile com-
pătimitoare şi murmurele din jur ale celor brusc inte-
resaţi, convinşi că asistă la o veritabilă scenă conjugală.
La întoarcerea spre casă, se opriseră la chioşcul de în-
gheţată din apropiere şi, aşezaţi pe bordura vitrinei de
alături lingeau cornetele cu îngheţată cumpărate, ca
într-un ritual de împăcare. Vezi, la cutremur a căzut
turla bisericii. Suntem nişte păcătoşi... Sunteţi, fusese
replica ei, încă rea, prelungind supărarea, disociindu-se
dinadins şi simţind ea însăşi, dureros, regretul disoci-
erii. Uite, se plânse apoi într-o tentativă de împăcare
definitivă, m-au muşcat ţânţarii... Bine ţi-au făcut, răs-
punse el prompt aruncând o privire piezişă spre braţele
ei bronzate şi ea se mirase din nou în sine cât de copilă-

îngrijorarea de a-l şti bolnav, îngrijorarea pentru du-
rerea aceea violentă, pentru deznădejdea din vorbele
lui!

Să nu-mi întuneci calea, să nu te separi de mine
cu boala, cu suferinţa ta! Dacă drumul nostru va trece
printr-un pat de suferinţă, e drumul nostru! Nu încer-
ca să mă alungi de lângă tine, judecând după o judeca-
tă din afara ta! Binele meu este atât cât îmi este prin
tine. Răul este tot ceea ce este fără tine. Înţelegi tu? Tot
ceea ce ne este dat, bun, rău – e al nostru, al amându-
rora, şi purtăm împreună. Iubirea o ducem cu noi şi ne
duce.

Îşi aminti prima lor întâlnire: declanşase numă-
rătoarea inversă în 22, iar în iulie, 13, vineri dimineaţa,
salutase castanul din curtea lui ca pe o veche cunoştin-
ţă. Urcase cu liftul ce scârţâia bătrâneşte, se privise în
oglinda acestuia, se plăcuse şi ,,bine te-am găsit’’, rostise
el ca răspuns la salutul ei, siluetă masivă în cadrul uşii,
aplecându-se tandru pentru a se săruta copilăreşte pe
amândoi obrajii. Recunoscuse apoi că e greu să aştepţi
iar ea îi explicase încă nervoasă, încă supărată, că a
rătăcit întâi pe la un bloc străin. Masa rotundă, scaune-
le cu spetează înaltă, o privire în jur... Pe peretele opus
balconului, un tablou cu trepte care atârnau în gol pă-
rea un ţipăt disperat de neputinţă. Cristina ar fi dorit
să-l întoarcă invers, să-l facă tron cu trepte coborâtoa-
re, tron milostiv… Mă observi, rosti el cu pleoapele
plecate, nu te observ, te privesc, îl linişti. Vino, întinse el
mâna cum stătea pe scaun iar acum erau la fel de înalţi,
obrazul lui lipit de pieptul ei, ea înconjurându-i capul
cu amândouă mâinile, îmbrăţişându-l. Cine ar fi cre-
zut, ieri încă nu ne văzusem şi acum... zise el domol
dar simţindu-i crisparea o îndepărtă şi... Întâi şi întâi
trebuie măturat, îi zise iar Cristina se supuse ritualului,
conştientă că e doar un gest simbolic, de altminteri îi
luă repede din mână mătura şi o duse. Din când în
când o fată ce-ţi seamănă leit şi se numeşte Cristina
îmi face curat, îi mărturisi şi ei i se risipi şi ultima urmă
de îndoială, înţelegând că ea şi fata din visul lui sunt
identice. Bine, acum mă duc la cumpărături, spui că o
să vină băieţii aceia de la televiziune, pahare ai? ceşti ai?
o vodcă ajunge? o să aduc şi nişte saleuri... Inconştient,
oferindu-se să meargă la cumpărături, Cristina încerca
o evadare ori poate o acomodare cu realitatea, copleşi-
toare acum tocmai prin firescul ei. Îşi scoase din saco-
şă opincile, cu gândul că-i va fi mai comod să umble cu
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ros, molipsindu-se parcă de la ea, putea fi, cum putea
să se copilărească. Părea că-şi acordă un soi de vacanţă,
de abandon temporar în tihna unui Eden regăsit.

Într-una din zile se reîntorsese din obişnuitele ei
escapade. Colindând oraşul în care el trăia, în care el
respira, Cristina dorea să se contopească, să se identifi-
ce cu spaţiul lui vital, i se părea că astfel se poate apro-
pia mai mult de el, îl poate cunoaşte mai bine. Arsă de
soare, cu picioarele obosite şi prăfuite stătuse în faţa
uşii ca de obicei, aşteptând să-i deschidă, apoi, cum el
nu apărea, constată că uşa e deschisă. Alduiască-te
Dumnezeu! îl binecuvântase spontan, cu cuvinte ştiute
din copilărie, dar niciodată de ea rostite până acum,
făcându-i semnul crucii cu un mănunchi de flori de
lavandă. Primise binecuvântarea ei cu un surâs uşor, ca
atunci când, aşteptând-o să-i vină alături, ea îi citise
gura de la un capăt la altul cu sărutari mici, înghesuite,
abia schiţate, cu buzele uscate de emoţie. Era frumos ca
un zeu. Părea un zeu primind binecuvântarea unei
muritoare. O nesăbuită trufie încolţea în inima ei, o
trufie îndărătnică, amestecată ciudat, cu sfială, în faţa
acestui abandon. Dincolo de abandon însă, Cristina
intuia o coardă ce vibra, o coardă de arc bine întins, o
săgeată gata să ţâşnească implacabil. Simţea asta ori de
câte ori îl rănea, fie nepremeditat, fie deliberat, prin
atitudinea ei, prin îmbufnările copilăreşti, prin obsti-
naţia cu care-şi afişa independenţa. Era primul ei
bărbat şi acesta era jocul ei, scenariul ei de nesupunere,
riscul ei. Îşi dădea seama că-l contrariază şi-l răneşte.
Multă vreme el însuşi, ca un veritabil maestru, mas-
cându-şi propria forţă, nerecurgând la ea, o antrenase
pentru o luptă dură, ca între boxeri. De altminteri,
numai aşa, acumulând treptat putere şi manifestându-
şi-o tot mai curajos, învăţase să nu se lase copleşită de
personalitatea lui; doar astfel putuse să ajungă până la
el, să respire fără teamă în prejma lui. Numai că acum,
alături fiind, ea continua să lovească, deşi el nu se mai
afla în gardă. Cristina îi intuise dorinţa de a o fami-
liariza cu lumea lui, de-a o integra, de a o determina
să-l accepte aşa cum este, cu slăbiciuni şi defecte.
Înţelegea că pentru a-şi păstra dramul de libertate vital
pentru el şi pentru pictura lui, pentru a putea supra-
vieţui, fusese nevoit să apeleze la abilităţi şi viclenii, de
care apoi el însuşi se simţea murdărit. Şi asta pentru că
temperamentul său nu era de luptător. El nu fusese
născut pentru o lume a înfruntărilor dure, el nu putea

urî, el nu putea lovi. Încerca doar, fără violenţă, să se
apere. Avea un fel al său de a se apăra, expunându-se şi
ascunzându-se pe rând, şocând prin neaşteptate, bru-
tale, aparente sincerităţi, care aveau darul de ascunde
adevărul real, cel protejat cu infinite, viclene precauţii.
Trăia într-un angrenaj complicat de relaţii. După fur-
cile caudine şi rigorile excesive ale debutului, se afla
acum pe un postament spre care se înălţau osanale.
Lucrările îi erau comentate într-un stil encomiastic.
Firavele încercări de atitudine critică normală începu-
seră a fi amendate cu indignare, ca şi cum ar fi fost
nişte impietăţi. Păreau unanim decişi să facă din el un
zeu, ori asta echivala cu amorţirea instinctelor vitale, cu
drogarea lui deliberată. Fiindcă alături de cei care îl
preţuiau şi admirau sincer, dezinteresat, erau atâţia al-
ţii… În jurul său se crease o reţea complexă de preocu-
pări, interese şi scopuri, inclusiv politice.

Unii, o seamă dintre cei tineri, cârteau împotriva
sistemului***** mărginindu-se însă la a fi vocali în cer-
curile lor, nu mai sus. Aceştia ar fi vrut ca marele pictor
să devină purtătorul lor de stindard. Nu se mulţumeau
cu ajutorul pe care acesta, într-un fel sau altul, li-l dă-
dea mereu, fiindcă toată viaţa iubise tinerii talentaţi. Îi
reproşau că nu se ridică, în numele lor, împotriva sist-
emului. Ei, lipsiţii de curaj, ei, care nu cunoşteau actele
acestuia de curaj, netrâmbiţate însă, ar fi vrut să facă
din el un martir. În fond, un martir al unor interese
meschine. Adevărul era că sistemul le oferise cu priso-
sinţă avantaje pe care nici nu le-ar fi visat cei de dincolo
de cortină, dar ei erau dornici de şi mai multă atenţie
din partea breslei şi a autorităţilor, erau grăbiţi să accea-
dă imediat la funcţii şi avantaje nejustificate de propriul
talent şi de prea puţinele proprii realizări artistice. Cele
deţinute de seniori. Pentru că nu intra în jocul lor, înce-
puseră a se manifesta ei înşişi iconoclast faţă de cel pe
care normal ar fi fost să-l respecte, ca mentor şi prieten.
Cum o făceau? Contestându-i între ei talentul, dar in-
vadându-i în acelaşi timp intimitatea, consumându-i
timpul şi energia; iar când, rareori, găseau uşa aparta-
mentului său închisă, lăsându-şi pe ea urma loviturilor
de picioare, mâzgălind-o şi zgâriind-o cu desene şi in-
scripţii puerile... Deranjându-i vecinii de palier cu ma-
nifestările lor grosolane şi zgomotoase de inşi a căror
stare de euforie iniţială se transforma în agresivitate.

Miza pusă pe el, ca primus inter pares era uriaşă.
Uite, am şi partidul şi guvernul la doi paşi de casă, glu-
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mise el odată, iar ea se înfiorase, gândindu-se la apăsa-
rea enormă sub care, desigur, se simţea adesea strivit.
Simţise aproape fizic oboseala lui imensă, scârba, dis-
perarea de a fi prizonierul acestei mreje de interese şi
patimi ce-şi ţesuseră firul trecând şi prin inima lui. El
ştia foarte bine că între cei ce-l vizitau, unii devenindu-i
apropiaţi sufleteşte, se aflau şi ochii şi urechile celor in-
teresaţi să afle ce gândeşte cu adevărat, ce simte şi ce
vorbeşte în fiecare moment marele pictor. Poate băiatul
acesta dornic să-i asculte sfaturile, poate frumoasa
aceea venită să-i arate lucrările ei… Înrobit cum era
picturii, în faţa atâtor împrejurări ale vieţii era dezar-
mat, neajutorat. Alesese calea apărării prin eschivă,
prin prudentă, copilărească deseori, rafinată alteori –
viclenie. Ea – fire de luptător, l-ar fi dorit mai ferm în
atitudini, mai tranşant. Ştia că în adâncul sufletului său
nu este maleabil, cu atât mai puţin manevrabil, că, din-
colo de înşelătoare, aparente capcane pentru naivi, se
afla bărbatul hotărât, decis, care pusese în joc miza su-
premă – propria artă, propria viaţă. El nu trăia în sis-
tem, nici pentru sistem. El nu dorea carieră, avantaje,
privilegii, bani. El trăia în pictură, pentru pictură.

Femeile? Era un răsfăţat al femeilor, atrase şi sedu-
se de copilul din el, de o delicateţe infinită şi de o puri-
tate dezarmantă, de actorul inventiv, de regizorul unor
scenarii deconcertante, prin care-şi spăla păcatele. Şi ea
iubea copilul din el, actorul însă o descumpănea, mai
ales atunci când el se punea pe sine însuşi în situaţii şi
posturi ce-l dezavantajau. I se părea că, schimbând me-
reu măşti, va sfârşi prin a se pierde pe sine însuşi, până
a nu mai fi recunoscut nici de el, nici de ceilalţi. Ajunse.
Un stol de vrăbii poposite în castan umplea curtea cu
zgomot de pietricele albe, lovite între ele. Scările tocite,
liftul cu scârţâitul familiar îi dădeau senzaţia că n-a ple-
cat nicicând, că se întoarce doar de la cumpărături.
Mişcare îndărătul uşii, ochiul vizorului luci… În uşă,
frumoasă, cu trăsături delicate şi ochi imenşi, discret
creionaţi… Cristina o salută surâzându-i şi necunoscu-
ta îi înapoie surâsul. Se petrecea însă ceva ciudat. În
contrast frapant cu aerul de distincţie al necunoscutei,
ochii acesteia o priveau cercetători, curioşi. E încă o fe-
tiţă, se dumiri Cristina, apoi se pomeni suspendată în
irealitate. Sunt soţia lui, îi spuse fata, fetiţa... El nu vrea
să vă vadă. Cristina rămase mută, nu atât surprinsă de
cele auzite, care oricum nu aveau înţeles pentru ea, cât
fascinată încă de frumuseţea acestui obraz. Dacă nu

credeţi, vă arăt şi buletinul de identitate, stărui fe-
tiţa-domnişoara-doamna şi atunci Cristina se jenă,
ca şi cum ar fi invitat-o să privească într-o încăpere
străină prin gaura cheii. Nu trebuie, spuse, însoţin-
du-şi vorbele cu mişcarea vehementă a capului, nu
trebuie. I se părea doar sau era reală sclipirea de
compătimire din ochii frumoasei, amestecată cu o
expresie uşor recognoscibilă de siguranţă, de calm
triumfător? Bine, dar el suferă, el e nefericit, îşi zise
în gând Cristina, percepând încă o dată durerea şi
suferinţa lui, aşa cum veneau dinăuntrul ei înseşi.
Sunt probleme, Diana?, se ivi în uşa apartamentului
un tânăr cu alura de bodiguard. N-aveţi unde dor-
mi? o întrebă apoi pe Cristina. Vă conduc eu...
Cristina se sperie îngrozitor... Am unde dormi şi o
să plec îndată. Dar trebuie să ştiţi, oricine aţi fi, că
sunteţi în casa mea! Aici e casa mea! Se opri lângă
chioşcul de îngheţată, aşezându-se lângă bordura
vitrinei. Păşise mecanic până acolo, fără să vadă şi
să audă nimic în jur. Treptat, răzbătând parcă prin-
tr-un strat de apă, imaginile şi sunetele se regrupau
în juru-i… Vrăbii, un popor de vrăbii în copacii
din curtea bisericii. Se imagină un moment înăun-
trul acesteia, în pacea vegheată de lumina vitralii-
lor, cu sufletul topit de iubirea ce picura din icoane,
în ritmul bătăilor inimii. Nu, nu va intra acum în
biserica asta, ar însemna să-şi desferece sufletul…
Va colinda ca de obicei oraşul, va intra în galeriile
de artă, va răsfoi cărţi în librării şi în anticariate, se
va amesteca printre trecători, va cumpăra flori, va
merge, aşa cum plănuise, la teatru. Trebuia să păs-
treze echilibrul lumii. Seara, singură în camera de
hotel, va lepăda sandalele şi hainele, praful de pe
trup, râia din văzduh, apoi, cu trupul şi sufletul cu-
rat va putea primi înţelesul întreg al lucrurilor. Re-
văzu o clipă faţa frumoasă, cu trăsături delicate, îşi
aminti aerul de rafinată distincţie al necunoscutei.
Brusc, retrăi senzaţia din cealaltă vară, senzaţia
prezenţei vibrând, a arcului întins şi a săgeţii gata
să ţâşnească. Citise în copilărie, că, acei cărora li se
amputează o mână, un picior, continuă totuşi să-şi
simtă membrul amputat, ca şi cum acesta s-ar afla
la locul lui. Ceea ce simţea ea acum era identic... . . .

( continuare la pagina 29 )
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MAGDA URSACHE

Din nou despre Construcţia deconstrucţiei

Supărător pentru cei cu lipsuri la coloana verte-
brală, Mircea Platon, temperament polemic à la Pan-
drea, Şeicaru, Goma, demontează ideile primite de la
kominternişti (perseverare diabolicum) şi puişorii lor,
apăruţi iarăşi la suprafaţă, cu tot cu antiromânismul
genetic. Distrugerea etnospirituală din stalinism se
trage. Energic şi tenace, structural insurgent, Mircea
Platon luptă pentru o cauză pe care unii o consideră
sinucigaşă: patriotismul. Fireşte, acela de substanţă.
Nu la un patriotism lătrător mă refer.

Şi mie fluidizarea graniţelor, întreprinsă de Ion
Iliescu, îmi sună a internaţionalism proletar; cea mai
funestă direcţie, comunismul triumfător, trebuia
abordată "cu gândire progresistă", azi abordăm glo-
balizarea "cu gândire în progres". Şi mie mi se pare că
deschiderea frontierelor spre mondializare nu-i de-a
bună când abandonăm, în stare de pace, teritorii
Ucrainei. Fidelii satului global ne repetă că trebuie
pus în centru nu statul, cât mai minimal posibil, ci
societatea civilă; nu tricolorul, ci steagul U.E. Iar tra-
diţiile ar fi "tromboane" de aruncat la tomberoane. Şi
câţi nu ne păpuşăresc, propagând aceste idei reproba-
bile. Le răspund: ce bine ar fi fost dacă ne-am fi fixat
în cutumă, dacă am fi învăţat câte ceva de la ţăranul
clasic. Cu siguranţă, am fi evitat multe tare psihice.Mă
întreb de ce o fi displăcând (lui Dan C. Mihăilescu)

opinia lui Steinhardt (din interviul cu Z. Sângeorzan)
că "românilor nu le prieşte contactul cu străinii (greci,
turci, evrei, ţigani, levantini, moscoviţi)" , pentru că le
preiau defectele, "îi corup". Că, în părţile izolate, ţăra-
nii sunt "de calitate superioară". Aşa şi sunt pădure-
nii, a căror singură cale e tradiţia. Şi nu stau deloc rău
ţăranii la capitolul martiriu. Nu deţin demnitatea re-
voltei? O au, slavă Domnului! Steinhardt ştie ce citeş-
te "Ce nu înseamnă Mioriţa: resemnare, fatalism,
chemarea morţii, pasivitate, pesimism".

Să-i de-românizezi pe ţărani e mai greu, pentru
că nu primesc anormalitatea ca normalitate: "Doam-
ne fereşte şi înconjoară, lele Lila ! ce umbli mata cu
d’aistea ", i-ar fi spus ţăranul clasic doamnei Pasima.
Mariaje homosexuale în sat? Om cu frică de Dumne-
zeu, ţăranul păstrează cu sfinţenie rânduiala. "Avem o
etică rurală de neasemuită frumuseţe", nota Petre
Pandrea.

Ţăranul, cu traiul lui simplu, rămâne indepen-
dent, ceea ce nu a plăcut şi nu place. Pământul îi asi-
gură supravieţuirea, ca şi economia de troc, catalogată
dur de H.-R. Patapievici : "autismul gospodăriei ţără-
neşti". Oh, poporul ăsta de ţărani atemporali şi lumea
lor "trecută prin reeducarea comunistă şi consumistă"
(Mircea Platon)! Iar guvernanţii postdecembrişti au
reuşit să golească satele. Nici tătarii nu le-au golit aşa.
E o realitate tragică, greu de suportat pentru Mircea
Platon: "De aceea ţăranii români descrişi de Ernest
Bernea, în Spaţiu, timp şi cauzalitate la poporul

român", sunt nişte aristrocraţi, în vreme ce membrii
"elitei" oportuniste de după ‘89 sunt nişte ciocoi (Ce-a
mai rămas de apărat, Eikon, 2016). Da, starea de ţă-
ran e superioară altora, pătura apăsată (Iorga) poate
da clasă păturii intelectuale, sintagmă proletcultistă.

Cum spuneam, nu te deschizi spre celălalt pier-
zîndu-te pe tine. Iar toleranţa, ospitalitatea ţăranului
clasic au arătat că se pot păstra şi sinea, şi sinele. Că
naţiunea poate fi o sumă de etnii cu care convieţuieşti
în înţelegere.
Dar să revin la oile noastre, până nu euthanasiază
Mihai Neamţu Mioriţa, cum şi-a (şi ne-a) propus.

Spus limpede : avem de- a face cu un paricid
cultural, de vreme ce se sapă la temelie: continuitatea
culturii naţionale. Valorile definitorii ca neam sunt re-
puse la Index librorum prohibitorum, minimaliştii
au ce au cu clasicii, din invidie de clasă intelectuală.
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Traian R. Ungureanu a decis : "odată cu "falimentul
naţional", "literatura a dispărut. Cărtărescu e excep-
ţia". Pesemne ca să-l audă mizerabiliştii, deranjaţi,
enervaţi, plictisiţi de "trioul sacru" : Cioran- Eliade-
Noica.

"Polemistul, după N. Iorga, când e convins e un
soldat; când e plătit e un călău; când e diletant e un
pervers". Ce ar mai fi de adăugat dacă şi V. Voicu-
lescu e respins ca "fundamentalist ortodox", lui Stein-
hardt tânăr i se găseşte un "deficit de personalitate",
boierului Al. Rosetti i se reproşează că îl citea "cu
pasiune pe Dobrogeanu-Gherea", nu şi lui Zigu
Ornea, nu şi lui George Ivaşcu, învăţând rusa în ce-
lulă, ca să-i „adâncească” pe Lenin/ Stalin.

În şedinţa scriitorilor R.P.R. din 1962, Cioran e-
ra stigmatizat ca "promotor al fascismului" de Croh-
mălniceanu. E şi acum viabilă Direcţia Croh ? Ce vă
"fascinează" atâta Eliade, legionarul miop ?

Îmi scrie Daniela Plăiaşu, profesoară de română
în Focşani, că prof. univ. Vasile Adăscăliţei a dat-o
afară din examen pentru că l-a citat pe Mircea Elia-
de, cam spre sfârşitul anilor ’80. Alt profesor de la
Litere regretă lecturile „adolescentine” din Eliade.
Nici nu era înzestrat pentru proză îi răspunde alt-
cineva, ca un ecou.

Noica? Noica nu-i onorabil "ideologic"; Ornea,
care l-a băgat în puşcărie predându-i manuscrisul la
Securitate, este un onorabil de extremă stângă.

Preţăluit iarăşi este Dan Deşliu, nu Labiş (scos
din manual) ori memorialistul Sorin Toma, fiul lui A.
Toma, academician îngropat cu funeralii naţionale ca
poet mai mare decât Eminescu. Sorin l-a îngropat pe
Arghezi „putrefactul”. Iar postsocialist a ajuns, din
„Marele Alpha”, "marele zero" .

Pentru Blaga, "bârlogul lui Faust" a fost biblio-
teca (ajutor de bibliotecar, pe statul de funcţiuni),
după ce i-au făcut vânt din Universitate cu portarul.
Şi-i considerat colabo deoarece ar fi trimis un memo-
riu la partid. După ce-a tradus Faust şi l-a publicat cu
chiu - cu vai, un politruc iaşiot, Al. Andriescu, îi criti-
ca traducerea în "Iaşul nou".

Avem de-a face cu o amplă dezinformare din-
spre tipicarii socialezi, dacă Paul Cornea e scuzat şi
Călinescu acuzat, acuzatorul principal, Vicu Mândra,
fiind avansat pe scurtătură, de la lector la profesor, în
U Bucureşti.

Pe Edgar Papu l-a ras Gogu Rădulescu în ’86,
în "România literară", că "propagă idei de extremă
dreaptă în publicistică". Nu i s-a dat dreptul cuvenit la
replică, să se apere de o acuză grea: "extremist". Cine ?
Blândul profesor căruia studenţii îi îmbrăcau catedra
în flori la examene? Deranjează (pe unii) reluările
mele, dar sunt necesare atâta timp cât "arborii spiri-
tualităţii" (mulţumesc, N. Breban!) sunt nu ocrotiţi ci
doborâţi de topoarele cozilor de topor. Iar Nicolae
Breban are un atu moral greu de depăşit: demisia
după Tezele din iulie 71, prin care Ceauşescu a dorit
reintroducerea realismului socialist. A făcut-o, cum-
va, Titus Popovici? Şi cine dintre tovarăşii de breaslă
n-a avut venit fix timp de 18 ani, în afară de Breban?

Am trăit cu Securitatea-n ceafă. N-a fost dea-
juns cât ne-a învrăjbit, cât ne-a suspicionat, înfricoşat,
frustrat, umilit. Au venit jocurile cenesasice, din
pricina cărora au murit Cezar Ivănescu şi Mircea Ior-
gulescu. N. Breban a fost suspect şi suspectat mereu
de "Organe", ca personaj "incomod". "problematic"
und so weiter. Cenzura l-a cenzurat la greu. Şi totuşi
cărţile sale mari sunt condamnate ca... "socialiste" .
A.E. Baconsky l-a denunţat pe I.D. Sîrbu pentru cos-
mopolitism, în anii ’50, dar e prezentat ca disident
lins-prelins, trecându-se lin peste faza lui jdanovistă.
Anti-gândiriştii se încontrează la tot ce înseamnă
literatură etnospecifică ori cercetare etno-psihică. Şi îi
dau dreptate lui Constantin Trandafir: "Nerecunoaş-
terea valorii naşte monştri". Sau cârcălici, cum îi
numea Arghezi.

Să contracarezi propaganda antinaţională nu-i
nici greu, nici uşor. Numai că trebuie să nu fii
maimuţă sau cioară vopsită, cameleon ori ţap. Mai
greu e să fi intelighenz independent. La fel, să ai suflet
paşoptist. Să-ţi pese când, după vulgata stalinistă a
apărut vulgata corect-politică. S-a cerut, de pildă, ca
sala de cinema Patria din Bucureşti să se cheme
Scala. Ca să ruleze filme pe val, în ultimul hal, despre
româncele care avortează şi românii care înjură ca la
uşa cortului.

„Cazul” Ioan – Aurel Pop? Cum să placă Istoria,
adevărul şi miturile istoricilor cărora adevărul li se
prelinge printre degete? Cum să le placă intelec-
tualilor anemiaţi din nou moral, lesne adaptabili Pu-
terii şi puşi pe dez-naţiune, cărturarul de la Cluj care
se opune ideii că naţiunea ar fi pe moarte sau chiar
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defunctă, că statul naţional ar fi o entitate complet
nefuncţională şi că o conducere de la Bruxelles ar fi
cea „adecvată”? Şi pentru că istoricul ardelean nu se
„încadrează” în viziunea că viitorul e o cauză pierdută
pentru România, de vreme ce ne-am afla într-o
Europă post-naţională (dar gândirea unora nu e, în
formulare Giovanni Sartori, post-gândire?), pentru că
nu consideră spiritul trecutului o bazaconie, bine-
ştiind că viitorul depinde de trecutul pe care–l tran-
smitem noii generaţii, atunci apare cercetătorul
„superior” Mădălin Hodor (de care, în fine, auzim cu
toţii) să acuze fără dovezi, în revista „22”, că
Preşedintele Academiei Române, Ioan – Aurel Pop, ar
figura pe o listă de colabo Secu. M-am întrebat de
multe ori dacă cercetătorii istoriei şi istoriei literare
vor folosi dosarele CNSAS, falsificate de securişti.
Acuma ştiu răspunsul. După un mensonge gros comme
le siècle (mulţumesc, Michel Castex!), iată o minciună
la fel de mare.

Cel mai mult la dezbinarea noastră, la aţâţarea
(substantiv prolecult, acum refolosit) românilor
contra românilor, a contribuit Raportul final. Ţintele
nu sunt torţionarii, criminalii stalinişti, ci lacheii (ce
vocabulă spăimoasă!; Tito era lacheu al capitalis-
mului) cultului personalităţii. Pe lista ruşinii nu-i Le-
onte Răutu, ci Paler; nu-i Beniuc, ci Adrian Păunescu.
Nu-i stalinismul genocidar, ci comunismul ceauşist.
Comunism pe cale de revigorare, de altfel, dacă se re-
gretă "etica şi ordinea" socialiste şi se omagiază iarăşi
„ultranaţionaliştii” ceauşişti, în frunte cu Nicolae. Dar
a cântat, înainte de a muri, vreun cântec patrio-tic?
Nu. A cântat Internaţionala. Ciracii ceauşişti s-au dat
naţionalişti pentru slujbe grase, premii cu miros greu,
dar ăsta-i carierism, nu patriotism. Şi vorba lui Ale-
xandru George : „Unii au suferit mai rău, alţii mai
bine.” Citiţi lista indemnizaţilor pentru merite cultu-
rale şi o să-i găsiţi în rânduri-rânduri.

Unde s-a ajuns decât la iconoclasm fanatic,
visceral? C.T.P. vrea pompieristic arderea cărţilor lui
Nichita Stănescu. Ce-i drept, a venit şi replica lui
Alex. Ştefănescu, dezaprobând (în Jurnal, 16 dec.
2003) "tentativa de a zgâria cu un cui ruginit un
Mercedes al literaturii române." La cota Moromeţii
ajungi mai greu, la cota Nichita Stănescu, nici atâta,
chiar dacă eşti Mihai Ursachi ori Dan Laurenţiu.
Cine n-are cui, dă cu praştia în Eminescu, aflat, după

dilematici, în derută naţionalistă, patriotică, ba chiar
un conservator depăşit fundamentelor existenţiale,
atât de dispreţuite de Henri Bergson. Un perimat
Eminescu! Să-l demascăm, dară, ca proto-legionar!
Mircea Platon vede limpede procesul de dez-naţio-
naţionalizare a istoriei, aşa cum îl văd şi eu. Dar,
înainte de noi toţi, de Paul Goma. „Rescriu, zice
Omul din Belleville, istoria - cum le-ar plăcea lor să fi
fost.” Scopul ? România desmemoriada.

Să ne asumăm trecutul, spun "demitizatorii", dar
numai cu rele: eşecuri, datorii, crimele torţionarilor
(pedepsiţi, cam doi), nu şi cu rezistenţa la dogma
comunistă. Cinismul e-n floare privindu-i pe sfinţii
închisorilor.

Prioritizezi interesul naţional, eşti "dreptaci". Da-
că spui că vrei să-ţi protejezi copilul de şcoala fără
icoane, dar cu ore de sex explicit dintr-a 4-a primară
(Elevul Dima dintr-a şaptea era un învechit) eşti
prototalitar sau putinist.

Crezul lui Iorga : "A ne păstra oriunde fiinţa etni-
că neatinsă" (ianuarie 1909, scrisoare către contele
Bellegard) trebuie şi el "demascat", ca-n proletcult.
Comparaison n-a pas raison? Ba da.

Ni se spune că-i o ficţiune suveranitatea poporu-
lui, că ideea de ţară independentă ar fi erodată şi
eronată. Da, dar ce ficţiuni frumoase! Iorga, "aposto-
lul naţional" (şi nu mă feresc de sintagma asta), a
taxat servilismul caţavencian faţă de Europa, ca şi
interesul partidelor politice. Discipolul Platon susţine
(cu date: habemus documentum!) că suntem prea
permisivi cu corporaţiile străine care exploatează solul
şi subsolul, lăsând moştenire „o mizerie cumplită".

Deloc îngăduitor, Platon uită să atace diplomat:
n-are vocaţia uitării şi iertării, ca şi mine. "În loc să fie
indulgenţi cu România şi severi cu ei înşişi, conducă-
torii noştri de astăzi - de "dreapta"-sunt nemiloşi cu
România şi indulgenţi cu ei înşişi" (lucr. cit. p. 389). Şi
tot Platon: "Formele fără fond duc la lăcomie fără
fund."

"Diluarea factorului etnic va avea un revers, Magda.
Flux şi reflux. O să fie o revenire la normalitate, ai să
vezi!", m-a încurajat Petru Ursache, mergând, aşa
cum merg şi eu, pe tripticul etnic-etic-estetic.
Sămănătorism? Spuneţi-i şi aşa. Dar cine cedează
moral (re-repet) cedează şi estetic.



AALLTTEERRNNAANNŢŢEE 3377

PAUL AUSTER

Nopţi albe

Nimeni aici,
Şi trupul spune: orice e spus
Nu trebuie spus. însă nimeni nu este
De asemenea un trup, iar ce spune trupul
Nu aude nimeni
Decît tu însuţi.

Ninsoare şi noapte. Repetarea
Unei crime
Sub arbori. Creionul
Trece trasînd peste pămînt. El nu mai ştie
Ce se va întîmpla, iar mînă, ce-l ţine
A dispărut.

Şi totuşi, el scrie.
Scrie: la început, sub
Arbori, s-a ivit un trup
Din noapte. El scrie.
Albul trupului
Este culoarea pămîntului. Este pămînt,
Şi pămîntul scrie  : totul are
Culoarea tăcerii.

Eu nu mai sînt aici. N-am spus nicicînd
Ceea ce tu afirmi
Ca am spus. Şi totuşi trupul este un loc,
în care nimic nu moare. Şi în fiecare noapte

ştii din liniştea arborilor
că vocea mea
îţi vine în întîmpinare..

Interior

Carne înfăşurată
A cu totul altuia şi-a unului.
Şi toate lucrurile aici, par a fi ultimul lucru
Care mai este de spus: sunetul unui cuvînt
Căsătorit cu moartea, şi viaţa,
Care este iscusinţa mea
De-a dispărea.

Obloanele trase, praful
Unui fost eu golind spaţiul
Pe care nu-l simt. Această lumină,
Crescînd în colţul odăii,
Unde întregul odăii
s-a deplasat.

Noaptea se repetă. O voce, care
îmi vorbeşte doar de lucrurile mici.
Nici măcar lucruri – doar numele lor.
Şi unde nu sînt nume –
De pietre. Clăpăitul caprelor
Căţărîndu-se la amiază prin sate.
Un scarabeu
înghiţit în sfera
propriului excrement. Şi cîrdul
violet al fluturilor, în spate.

în imposibilitatea cuvintelor
în cuvîntul nerostit
care asfixiază
mă regăsesc.

Puls

Ceea ce se sustrage
Se va apropia de noi
De cealaltă parte a zilei.
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şi sub fereastra lui
aude
sute de albe pietre
înflorind în spumant phlox.

Meridian

Cît e vara de lungă
în lumina piezişă, răzuitoare
a mîinilor noastre negre, frămîntătoare de

bălegar:
pietrele tale se refărîmiţează-n viaţă
în jurul tău.

în spatele pleopei mele subţiri de corb
o stea timpurie
izgonită dintr-un iad de îngrăditură,
ridică inocent
înspre zori şi-ţi populează umbra
cu nume.

De noapte rimate. Adînc arate.
Aproape.

Ecleptic. Les Halles.

mi-ai fost absenţă.
oriunde aş fi respirat, m-ai zărit
zăcînd în cuvînt,
care-şi rostea calea înapoi
în acest loc.

tăcerea
zăcea
în abatorul rîvnit
şi în centru
unei viclene grabe de tîrfă – o foame,
care deveni
un pateu pentru mine.

de parcă ura oarbă

Toamnă: lumina mistuie
Frunza însingurată: şi asupra noastră
Se odihneşte privirea verde a verdelui.
Unde pămîntul nu se opreşte,
Noi, deasemenea, vom deveni această lumină
întocmai cum lumina
în forma unei frunze
moare.

Ochi holbat
în foametea zilei.
Unde n-am fost,
vom fi. Un arbore
se va înrădăcina în noi
şi va răsări în lumina
gurilor noastre.

Ziua se va scula înaintea noastră.
Ziua ne va urma
în ziuă.

Scribul

Numele
Nicicînd n-a părăsit buzele lui: s-a rostit pe sine
într-un alt corp: şi-a regăsit odaia
din nou în Babel.

Sta scris.
O floare îi cade
Din ochi
Şi înfloreşte în gura unui străin.
O rîndunică
Rimează cu foamea
Şi nu-şi poate părăsi oul.

El inventează
Orfanul în zdrenţe,

va ţine un fanion
mic, negru, ridat de iarnă.

Acum e primăvară,
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Alb

Pentru un înecat:
această frunză, pe potriva
unei sticle aruncate
în mare.

Astfel încît
Cînt cerul se-mbarcă
în văzul pămîntului, îl
întâmpină velele unui ecou
al pămîntului,
plin de o amintire a ploii
şi plesnetul picurilor
pe apă.

Astfel încît
El va fi aflat
în ciuda valului
scufundîndu-se acum dinspre
coama muntelui, că patruzeci de zile
şi patruzeci de nopţi
nu ne-au readus
porumbelul

Paul Auster s-a născut în 1947 în Newark, New
Jersey. A studiat anglistica şi literatura comparată
în cadrul Universităţii-Columbia, petrecînd după
aceea cîţiva ani la Paris. Azi trăieşte în Brooklyn.
Cu mult înainte de-a scrie romanele care l-au con-
sacrat internaţional, a publicat un volum de ver-
suri. Sînt poeme abisale, crepusculare ale unui în-
singurat, mereu în căutarea ultimului sens al lucru-
rilor, în schimbarea reluată dintre un intelectua-
lism jucăuş şi adîncul filozofic al cugetărilor. Este şi
autorul scenariului celebrului film Dugheana
tabacului.

Prezentare și transpunere din engleză:ANDREI ZANCA

a lui Ezechil.
de care m-am izbit întîmplător,
ne-a întîmpinat prin «  viaţi  »
şi «  da  », pe cînd zăceam
în propriul sînge
«  viaţi  », a fost pur şi simplu modul tău
de-a te apropia de mine –

de parcă undeva
vizibilă, o piatră din Artctica, pală
ca sămînţa, un cuvînt după altul, arzător
picurînd de pe
buzele tale.

Bănuieli

Te respir.
Te calmez, în afara mea.
Te ameţesc în cercul
Fraternei lumini.
Te sorb
Pînă la liziera dezastrului.

Cerul prinde o stea vagantă.
Zăresc vîntul, ca martor
Noaptea înălţîndu-se ca un turn
Scufundîndu-se întru labirint de stejari
Şi în depărtare.

Te hăituiesc
La marginea necazului.
îţi mulg puterea.
Te desfid
Nu te zeific
Faţă de nimeni
Şi nimic,

Voi deveni
Moştenitorul tău
Cel mai violent şi necesar.
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RADU CIOBANU

Jurnal 2003

I a n u a r i e

Miercuri, 1 . Sfârşit anul prost, într-o dispoziţie
mizerabilă, un an rău, dar, pe măsură ce intram în
noapte şi apoi în noul an, m-am simţit din ce în ce
mai bine. Am stat până la două la un program mai
bun decât în alţi ani, iar dimineaţa m-am trezit şi
sunt încă într-o surprinzător de bună formă.

La miezul nopţii ne-au sunat copiii. Se auzea
foarte prost, probabil din cauza suprasolicitării
reţelei. Aveau, ca de obicei, casa plină de oaspeţi.
Dacă am merge la ei iarna, cum tot insistă în fiecare
an, le-am strica rânduielile şi sărbătoarea, retractili,
cum suntem, la reuniuni petrecăreţe, cu persoane
abia cunoscute.

Aşteptăm la prânz concertul de la Viena.
*

Seara. Aş zice, un început de an perfect. Mi-am
dăruit o zi de lectură. Regăsit pe Liiceanu. Stenic.
Apoi concertul, tot cu Nikolaus Harancourt. Şi sala
aceea a Kunstverein-ului, oricum magnifică, cu
aranjamente florale de roze, magnolii şi cale, toate
albe, aduse de la San Remo. Ce lume, Europa asta!

Acum, la cinci, scurtă ieşire până la biserica de
pe Avram Iancu. Nu e frig, dar de-a lungul bulevar-
dului bate un vânt subtil care vesteşte ninsoare,

poate viscol. M-am întors refrişat, mai puţin N,
căreia mă tem că nu i-a prea priit, dar ea nu spune.
Încă mă simt prea bine ca să accept să mă gândesc
de pe acum la ce mă aşteaptă luna asta.

*
Şi totuşi. Euforia mi-a fost curmată prompt şi

sever, când, întâiul telejurnal al anului a început cu
ştirea năprasnică a morţii lui Dumitru Tinu într-un
accident de maşină. Ceea ce confirmă mai vechea
bănuială că binele stă doar în scurtele răgazuri care
ni se îngăduie, împresuraţi cum suntem, de omni-
prezenţa răului.

*
Vineri, 3. Ieri, lucrurile au început să intre în

normal. Stat toată ziua în alertă, aşteptându-l pe
părintele Crişan cu Iordanul. A venit, fireşte, seara,
după şase. În schimb, pe la 11 , tocmai când termi-
nasem scrisoarea copiilor şi mă enervam că impri-
manta nu vrea s-o preia, a apărut de jos Lemac jr.
Apariţie totuşi providenţială, căci el, stabilit în Ca-
nada, e informatician şi, venit să ne anunţe ora
sosirii popii, îmi porneşte imprimanta, ba o şi cură-
ţă. Profit de ocazie să-i spun de programul în româ-
nă şi de modem şi se oferă să vină înspre seară să le
instaleze. Dialoghez acum cu Oli în româneşte pe
un program Office 2000, sunt mult mai perfecţio-
nat, dar, proporţional, a crescut şi plăcerea de a lu-
cra cu el. Se conturează pericolul dependenţei. Pen-
tru instalarea modemului am dislocat biblioteca din
hol (N. a dat singură cărţile jos) ca să ajungem la
priza de telefon. Dar priza modemului nu se potri-
veşte cu a telefonului. L. promite să caute una adec-
vată şi să revină. Rămânem cu holul vraişte, în
aşteptare. Toată tevatura m-a costat şapte ore, de la
11 la 14 şi de la 18 la 22. E seară acum şi-l aştept să
apară, azi, mâine, când o fi, cu priza, şi să mai stea
vreo patru ceasuri. Căci nu lucrul în sine durează
atâta, ci plăcerea de a zăbovi după aceea, trăncănind
verzi şi uscate, savurând berea pe care nu-i place s-o
bea decât din sticlă. Dar calul de dar…

Azi, familiarizat cu noul program şi scris
Anamariei Pop care, semnând în tandem cu soţul,
m-a felicitat de sărbători. Acum (ora 17), încerc să
formulez răspunsul pentru ancheta „Orizont”-ului.

Mâine, vai mie, transbordarea mobilei de la
Uroi. Luni, vizitarea unei case de vacanță tentante la
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Batiz. Restul e tăcere.
*

Sâmbătă, 4. Rezolvat transportul mobilei. Nu
fără dificultăţi, deoarece recamieurile, două, n-au
intrat pe coridorul şi uşa prea strâmte din demisolul
lui Ionel Amăriuţei, care s-a oferit să le găzduiască
temporar, şi au trebuit dezmembrate, iar canapeaua
Jugendstil s-a descleiat. Cine le va reface, numai
Dumnezeu ştie. Ajuns acasă frânt, de parcă eu le-aş
fi cărat pe toate. No comment… Bine măcar că am
avut noroc de o vreme îngăduitoare.

*
Sâmbătă, 11 . O săptămână stupidă, disolutivă,

cum prevedeam că va fi toată luna. Luni, zi stricată
de proprietarul Batizului, care nu s-a prezentat la
întâlnire, motivând (telefon) că n-a putut lipsi de la
slujbă. A rămas pe joi. Dar, între timp, şi-a anunţat
venirea joi chiriaşul de la Timişoara, pentru semna-
rea noului contract. Amânăm Batizul pe vineri şi aş-
teptăm. Dar joi, când trebuia să apară aici, spaniolul
ne sună din Timişoara că n-a putut pleca din cauza
vremii, dar că el, plecând luni în Spania, va da pro-
cură secretarei să semneze când vom merge noi.
Într-adevăr, vremea s-a stricat, ninsori, viscol, tre-
nuri întârziate, polei, tot tacâmul. Nu ştiu de vom
putea pleca şi noi luni. În fine, vineri, încercând să
reluăm tratativele pentru Batiz, aflăm că s-a vândut.
Mai rămâne speranţa casei de la Gurasada. Înţeleşi
cu omul de aici, fără intermediar, să mergem când s-
o mai topi zăpada. N face şi ea două drumuri la Uroi
pentru a lichida ce a mai rămas pe acolo, mărunţi-
şuri. Toţi vecinii se bulucesc să apuce câte ceva, dar
le vor toate pe gratis. Mâhnit că Puşu, din proprie
iniţiativă, a dat nu ştiu cui sacul cu jucării, printre
care era şi Tedy cel Bătrân, pe care voiam să-l recu-
perez, nu fiindcă era singurul recuperabil, ci pentru
că e purtător de îmbelşugate amintiri din copilăria
Lizuchii.

Pe acest fond, vizitaţi mereu de Lemac jr., care
vine pe-nserat şi stă câte trei ceasuri, mai clicuind
pe Oli, mai bând bere, mai bând vin. Reuşeşte totuşi
să aducă un cablu suficient de lung şi adecvat
pentru priza de telefon şi chiar să instaleze mo-
demul care rămâne operativ. Nu-i izbuteşte, în
schimb, conectarea propriu-zisă la internet. În cele
din urmă, recunoscându-se depăşit de situaţie, pro-

mite să vină cu un specialist. Când să apară (ieri:
dimineaţă în aşteptare), telefonează că acela n-are
timp şi pretinde să-i fie adus calculatorul la el. N-am
acceptat. Nu-l dau pe Oli din casă. N-am nicio gra-
bă, iar când va fi cazul, voi chema pe cine ştiu eu să
termine treaba. Lemăcuţul cel locvace a rămas, se
pare, puţin cam ofuscat, fiindcă aseară n-a mai apă-
rut, cum ne înţeleseserăm, să-şi ia ce lăsase pe aici,
carte, pix. Stăm deci sub ameninţarea unei noi vizite
care, oricum, va trebui să se producă. Ar trebui
atunci să-i cer să mă iniţieze în utilizarea interne-
tului şi e-mailului, dar nu îndrăznesc de teamă că
iar va sta până spre miezul nopţii. Prefer să-i cer,
când va fi cazul, ajutorul lui Gyuri Grün.

Într-o asemenea succesiune de zile, ce puteam
să fac? Terminat Liiceanu şi început transcrierea
anului 1993. Fără nici o altă perspectivă în viitorul
apropiat. Invitat pe marţi la expoziţia comemorativă
a lui Mátyás, la un an de la plecarea lui. Dar luni ne
aşteaptă drumul la Timişoara. A trebuit să mă scuz,
regretând sincer, fiindcă am ţinut la Maty şi aş fi
vrut să fiu şi eu acolo. Veşnic însă mi-e dat să fac
orice altceva decât emploi-ul meu.

*
Miercuri, 15. Plecaţi luni la 11 , cu autobuzul de

Câmpeni, în condiţii civilizate, cald, drumuri cură-
ţate, senin. Coborâm în Piaţa 700 pe la trei, pe un
ger de minus 13. Mâncăm o pizză şi mergem la Ilea-
na. Poveşti până în noapte, dar e frig şi la ei, deşi
caloriferele sunt fierbinţi, stăm în fotolii înveliţi în
paltoane. Asta mi-a resuscitat amintirea frigului ca-
re a însoţit toate iernile copilăriei: caloriferele pe
vremea aceea nu funcţionau, nici apă caldă nu era,
ne încălzeam precar, cu lemne cărate tot la două,
trei zile, câte trei etaje, din pivniţă – liftul era şi el
mort – şi mă sculam zilnic în frig, înfrigurat ple-
când apoi la şcoală…

Marţi, alergătură pornită de la nouă pe străzi
cu cruste de gheaţă şi pavele alunecoase. Oricum
însă, umblăm bine, rezolvăm tot, mai puţin plata
impozitului la Primărie, unde oameni deformaţi,
mutilaţi de comunism, nu se pot dezbăra de habitu-
dinea cozii, formează un rând halucinant, în spirală,
pe scări, de la etajul al treilea, până la parter, în faţa
uşii prin care un gardian îi lasă să intre la intervale,
doar câte patru. Refuz să mai stau la cozi chiar de ar
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aproape o oră, plus pe jos vreun km, de la gară.) A
fost însă un drum zadarnic. Casa în sine ar fi bună,
sănătoasă, camere mari, bine împărţite. E însă chiar
în marginea drumului european DN7, pe care trec
zi şi noapte sute de tiruri, iar fântâna, neîngrijită, cu
ghizdurile putrede, e în curtea casei vecine, pustie şi
ea. Astea ar fi principalele inconveniente, plus altele
mai mărunte, curte de păsări prea mare, inutilă pen-
tru noi, cu multe coteţe, şoproane, şură delabrate, o
livadă prea mare, pe deal, cu pomi neîngrijiţi etc. În
casă, proprietarul are depozitaţi saci cu grâu, cucu-
ruz, mere, nuci, mai ştiu eu ce. Peste tot miroase a
mucegai şi şoareci. V. zice că ne-ar mai costa mini-
mum 30 de milioane să punem totul la punct. La
plecare, proprietarul ne dă câteva mere, soi prost,
mirosind ele însele a mucegai. Le-am pus pe bufet
şi au umplut toată bucătăria cu mirosul acela de
casă pustie.

Continuăm cu telefoanele la ofertanţi. Peste tot
însă e ceva inconvenabil. Una n-are pomi, alta n-are
fântână, alta trebuie „învălită”, alta-i greu accesibilă,
alţii cer preţuri absurde. Sper totuşi ca, până la
urmă, să reuşim ca, la vară, copiii să aibă bucuria
unui nou wigwam.

*
După campania împotriva lui Patapievici, „Ob-

servator cultural”, prin junii critici generaţionişti, a
pornit acum şi împotriva lui Liiceanu. Ba îl pome-
nesc şi pe Pleşu. Triada asta îi irită, fiind întemeiată
pe cultură şi valori perene, incompatibile cu cele la
care se închină ei. Le-am salutat apariţia cu entu-
ziasm în „Arhipelag”, atunci când Manolescu le-a
încredinţat cronica literară, pentru că aveau curajul
să spună adevărul când împăratul era gol. Partea
inacceptabilă e însă că ei nu se limitează doar la a
dezumfla reputaţiile gonflate, gen Fănuş sau Breban,
ci şi-au pus în program să radă tot, pentru ei lite-
ratura începând doar cu pizdeţurile propriei generaţii.

*
Au început iar diversiunile cu damf naţionalist.

Iliescu şi „ceilalţi tovarăşi” s-au „deplasat” la Cluj, care
cu trenuri prezidenţiale, care cu avioane, ca să aniver-
seze 84 (!) de ani de la instalarea administraţiei
româneşti. Aşa, din senin, şi-au amintit că se împlinesc
84 de ani! Ceea ce mă face să mă întreb ce se ascunde
în culisele noului număr de circ mediatic.

fi să plătesc penalizări pentru întârzieri, ceea ce nu
va fi cazul, căci scadenţa e în 15 martie şi până
atunci, oricum, nu vom scăpa fără încă un drum.

Prindem microbuzul cu manele şi înghesuială
de la ora 13. Suntem acasă la 16,30 rebegiţi de frig.
Îmi trebuie vreo trei ore să mă încălzesc în atmosfe-
ra incomparabilă a scorburei. Seara, pe cale de a
adormi, mă revigorează subit un excelent film
rusesc din 2000, Preşedintele şi nepoata sa, comedie
satirică, cu aluzii evidente la regimul Elţân. În rolul
titular, Boris Tabakov, nume ce se cuvine reţinut,
actor întru toate memorabil. În veci nu vor fi în
stare americanii să facă asemenea comedii, sub
crusta cărora se simte încă pulsând epopeica dramă
a unui uriaş norod. Nici pe români nu-i văd în stare
de aşa ceva. Filmul, fără nici o bulină restrictivă, era
de o normalitate care mi se părea de pe altă lume,
fără nici o sudalmă, vulgaritate, obscenitate, zbieret.
Dimpotrivă: de un umor superior, de o fină ironie,
ba, pe alocuri, cu secvenţe de o supremă delicateţe.

*
Liiceanu: „[…] îmi spun că e bine, câtă vreme

am proiecte şi ambiţia şi nebunia necesare pentru e
le realiza.”

Aşa e, cu asta mă consolez şi eu când şi când: le
am şi eu toate astea, mai puţin însă condiţia
esenţială, pe care tot el o numeşte: continuitatea.

*
Duminică, 19. Început zilele trecute revizia Dic-

ţionarului pe care i-am promis Paulinei Popa că i-l
predau până la sfârşitul lunii. Dar continuitatea e o
himeră. Telefonând la Sânnicolau să văd de ce nu
ne-au plătit arenda pentru cele 10 ha de la Dudeşti,
mi-au spus că pentru alea trebuie să fac o nouă
procură cu care Mirela să semneze un nou contract.
Dacă nu sunam, nu ziceau nimic, nu mă anunţau,
ceea ce mă face să cred că totul e un pretext de a mai
trage de timp. Oricum, vineri a fost o zi pierdută la
notariat.

La ordinea zilei, găsirea unei case care să supli-
nească Uroiul. Ieri, la Gurasada, unde dibuisem una
ce părea convenabilă. L-am rugat pe V., zugravul
care ne-a pus la punct apartamentul, să ne ducă. Şi
pentru a nu depinde de tren, dar şi în calitate de
consultant. S-a mai încălzit vremea, şoseaua uscată,
drumul până acolo cam 25 de minute. (Cu trenul,
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viscerale, când de ici, când de colo. Ar trebui să mă
duc la dr. Iliescu până mai e aici, înainte de începerea
sesiunii parlamentare. Oricum ar trebui s-o fac înain-
te de plecarea la copii. Dar încă n-am apucat să-mi
schimb nici ochelarii, deşi cu ăştia, vechi de ani buni,
am început să văd dublu. Încerc „să gândesc pozitiv”:
am înainte câteva zile teoretic libere…

*
Joi, 23. Libere pe naiba. Aseară, după zece, sună

Mirela să-mi spună că a vorbit şi ea cu Sânnicolau, de
unde i s-a cerut procură din partea tuturor. Deci şi a
lui Viorel, despre care ei nu ştiu că nu mai e. Ele fiind
în relaţii mai reci cu Mărioara, iar eu neutru şi… mai
prestigios, mă roagă să-i telefonez eu, punând-o la
curent cu situaţiunea şi cerându-i procura. Dar la
telefon nu m-aş fi putut lămuri cu ea, aşa că, renun-
ţând la somnul de până la nouă, mi-am petrecut pri-
ma parte a dimineţii compunând epistola amăsurat
priceperii unei biete bătrâne de 80 de ani, aproape
oarbă şi traumatizată încă de brusca singurătate. Dar
lucrurile se vor complica, fiindcă întâi va fi nevoie de
rezolvarea succesiunii ei şi a copilului (care, însă, e „în
State”), aşa că banii de la Dudeşti ne vor veni încolo,
hăt, spre sfântu-aşteaptă.

Un nou film memorabil aseară, Est-Vest, fran-
cez, în regia lui Régis Wargnier, cu Sandrine Bonnaire
şi Oleg Menşikov, excepţional prin discreţie, distinc-
ţie, eleganţă, în rolurile titulare, secondaţi de un nota-
bil Serghei Bodrov jr. şi de o episodică Catherine De-
neuve. Şi ceilalţi, cred că în majoritate ruşi, nu i-am
reţinut, pregnanţi cu toţii, cum numai ruşii sunt când
se iau în serios. Filmul, din 1999, e cât se poate de
oportun, mai ales pentru tembela intelighenţie occi-
dentală majoritar de stânga, îndeosebi franceză, care
trăieşte încă în cultul unui comunism iluzoriu, fără a-
i crede pe cei care au trecut prin comunismul real şi
care nu ostenesc (sau, poate, au ostenit?) să le pună în
faţă adevărul. Oportun şi pentru amnezia imbecilă a
nostalgicilor. Dar se uită oare ăştia la asemenea filme
şi, de se uită, se prinde ceva de ei?

*
Miercuri, 22. Ieri după zece, vizita lui Ionel

Amăriuței, invitat de mine ca să-i dau Uşa interzisă
pe care i-am promis-o, scutindu-l de a şi-o cumpăra.
Poveşti, una, alta, mai bine de un ceas. Apoi ne por-
nim pentru o altă casă, la Nojag. Senin şi ger. Plecăm
la 13,30 cu un autobuz vechi, neîncălzit, dar cu inexo-
rabilele manele şofereşti. Lume multă venită „la oraş”,
navetişti, elevi. Trecem întâi pe la Certej şi Hondol şi
ajungem la Nojag la 14,30. Hondolul îmi pare mai
frumos, Nojagul mai puţin decât mă aşteptam. Dru-
mul prin sat, aproape peste tot, oglindă de gheaţă.
Încă zăpadă multă pe aici. Casa e dezamăgitoare.
Orientată spre nord, curte prea mare, fără verdeaţă,
plină de găinaţ şi, ca la Gurasada, felurimi de hardu-
ghii şi coteţe sordide, neîngrijite, iar pe margini câţiva
pomi pricăjiţi. „Ocolul” ţăranului român, deprins din
moşi strămoşi să trăiască laolaltă cu „hoarele”. Cere
280 de milioane, nu mai vrea să lase, dar, oricum nu
ne mai interesează. Nu de aşa ceva avem nevoie.
Suntem acasă pe la patru. Gata şi ziua. Spre seară,
înţepături pe la apendice.

Ziua n-a fost totuşi întru totul ratată graţie
filmului pe care reuşesc să-l urmăresc fără să adorm,
francez, notabil, La veuve de Saint-Pierre, la veuve
fiind ghilotina, iar Saint-Pierre o insuliţă canadiană.
De fapt, coproducţie franco-canadiană, în regia întru
totul remarcabilă a lui Patrice Leconte, cu Juliette
Binoche, Daniel Auteuil şi Kusturica (!) într-un rol
memorabil.

Următorul obiectiv: Bacea. Ofertă superten-
tantă, curte cu vie, două corpuri, patru camere, apă
curentă, baie, boilere, pârâiaş în fundul grădinii, visul
lui Lizu, şi totul doar 250 negociabil! Preţ neverosimil
de mic pentru asemenea ofertă, mare însă pentru noi.
Decişi totuşi să-l plătim dacă totul nu e iarăşi o
cacealma. Dezavantajul e că e de mers pe jos vreo 2
km din gara Ilia. Convenim cu proprietarul să ne
ducă duminică cu maşina.

Promis Paulinei să-i predau dicţionarul revă-
zut luni, când urmează să semnăm şi contractul.
Reiau azi lucrul fără prea mari perspective de pro-
ductivitate din cauza vizitei anunţate a Simonei care
îmi aduce CD-ul despre Timişoara, o parte a înregis-
trărilor mele.

Vag neliniştit din cauza persistenţei semnalelor
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Sângele
Domnului este trebuincios pentru pacea
omului de pe pământ. "

Vinul

Potirul din care buzele lui
Dumnezeu au băut vin

este potirul din care preoții beau dimineața.

Dacă vinul este Duhul, atunci dă-mi să beau

din pocalul
tău,
Doamne!

Dacă urmează agonia și moartea

după această
băutură, atunci să bem

până la sânge și până la fierbințeală.

Agonia și moartea nu cruță pe nimeni.

La fel de mult ca băutura!

Dacă vinul e
din vița ta de vie
Doamne

este cel mai bun, și vreau să-l beau,

apoi du-mă acolo.

Băuturile te fac orgolios.

Băuturile produc zarvă.

Vinul Tău Doamne însă
este liniște, umilință, bucurie intimă.

MAX JACOB

MaicaDomnului

„Unde este fiul meu, căci nu-l văd?, spuse mama
Regelui
Regilor.
De când au jertfit mielul, el a plecat de acasă.

—

O grindă pe umărul său,
Fiul vostru
este cel pe care l-au sacrificat,
Priviți așadar înspre munte.

—

Ce? Eu lâncezesc aici în vreme ce
Fiul Spiritului va muri!
Lasă-mă să mă apropii, nu vă deranjați, a spus
mama lui
Dumnezeu către soldați.

Sire! mama voastră este la picioarele voastre!
Dacă nu vă pasă de moarte, gândiți-vă că sunteți
singura ei comoară, faceți încă un miracol,
astfel încât Tatăl să vă salveze.

—
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Așezați-vă voi în mine, și inima mea în voi

ceea ce s-ar numi fortificarea omului interior.

Plângeți viața zilelor ofilite plângeți toamna
cu lacrimi verzi plângeți fața palidă care a fost

a unui poet.

Înălțat ca un zbor de pasăre, depășesc în
fiecare zi propria țeastă, iar ea se răzbună în
felul ei, luând aerul animalelor sfioase.

M-am rugat atât de mult, încât genunchii mei
sunt înspicați și rămuroși, doar deasupra
plutesc idei, ca niște aureole albe.

Cineva mi s-a adresat într-o zi cu maestre.
Stânci, brazi, castani, fagi, unde să-mi ascund

spatele și gâtul?
Numai
Dumnezeu să mă poată cunoaște, însă nici lui
nu-i plac prea mult.

UnTemplu fărăDumnezeu

În spatele bărcilor aflate în construcție micul
acrobat !

el a fost obligat să lucreze în ciuda brațului său rupt.
Foarte tânăr, el este aici cu frații săi: sunt oamenii
tineri ai viitorului?
Dar nu! ei repetă exercițiile din copilărie:
cutia mare la casa de marcat.
Și tu, ce ai făcut cu viața ta

atât de strălucitor?
Un templu fără
Dumnezeu.

*
Glanda tiroidă, tristețe în vise, trage visul ei, trage

reverența.

Atingând stomacul nostru, atinge

și sufletul nostru! și asta pentru

o zi întreagă

de seninătate și uniune

cu alții și cu

Tine.

Perfecțiunea lui Dumnezeu

El umple lumea.
Eu vreau să mă umple

Dimensiunea sa se potrivește lumii și o depășește
El a creat pământul și marea și spațiul.

De ce să nu aspir la această genune
de măreție și înțelegere
Să evadez?
Am făcut-o.
Să intru?
Nu pot.

Deschideți capacul puțului meu

căci dacă aș intra în mine, aș intra și în voi.

Omul ar fi
Dumnezeu dacă ar intra în el însuși

Prin aceste cuvinte bineînțeles că nu intenționez
o blasfemie

dar noi am fi parte
din Dumnezeu în slăbiciune

dacă am deschide corpul, suprimând cele
cinci simțuri.
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Plecarea*

Adio iaz și toți porumbeii mei
Cu zborul lor care sfârșește grațios
Penajul lor catifelat, cu guler alb arcuit
Adio iaz.
Adio casă și acoperișurile tale albastre
Unde mulți prieteni, în toate anotimpurile,
Pentru a ne vedea au bătut ceva drum
Adio casă.
Adio rufelor agățate pe gardul viu
Aproape de clopotniță! oh! de câte ori am pictat-o
Pe care o știi de parcă ar fi a ta
Adio rufelor!
Adio lambriuri ! ușilor de sticlă.
Pe parchetul lucios, atât de bine lăcuit
Barele de metal albe și culori multicolore
Adio lambriuri !
Adio livezi, cavouri și scânduri
Și pe iaz barca noastră cu vele
Bona noastră cu scufia ei albă
Adio livezi.
Adio, de asemenea, fluviul meu oval, limpede,
Adio munți ! adio arbori dragi !
Ați fost cu toatele capitala mea
Și Parisul meu.

* Poezie care anunță prima sa despățire de Paris . . .

Pagini de artă japoneză

*

Pe măsură ce mă întorc la hărmălaia spălăto-
reselor (fr. des lavandières), amintirile se îndepăr-
tează precum orizontul argintiu al oceanului. Râul
curge în meandre, curând nu voi mai vedea nimic.

*

Iubirea este ca și răul de mare.

*

Dacă strunele ar fi împletite din părul iubiri-
lor mele, al iubirii mele eterne, ar face de optzeci
de ori înconjurul lumii.
Oh! noaptea este lungă pentru acel care așteaptă pe
cel drag. Să o folosim pentru a scrie proză.
Când va veni iubita, nu o voi mai recunoaște:
"Cine sunteți,
Doamnă? "

Pentru vrabie se potrivește streașina. Pentru
poet balansoarul.

*

Vârsta vindecă de iubire, precum răsăritul
vindecă de noapte. Cine mă va vindeca de plicti-
seală, dacă nu șampania și femeile?

Sunt așadar un bătrân până la punctul în care,
doar prudența și rațiunea îmi vorbesc și eu le aud?
Totuși, tu, cântecul vizitiului breton, tu m-ai făcut
să plâng îndelung noaptea trecută.

MAX JACOB, s-a născut la 12 iulie 1876 în
Quimper (Bretagne) și a decedat la 5 martie 1944
în Drancy. El este unul dintre cei mai importanți
poeții moderniști, eseist, romancier și pictor
francez, din prima jumătate a secolului al XX-lea,
precursor al curentului literar Dada, mai apoi al
suprarealismului, fără însă să fie aderat la niciunul
dintre ele.
El a bulversat cu versul său liber, grotesc și extrava-
gant, poezia franceză a anilor 1917, mai ales după
ce a renunțat la cariera de jurnalist și s-a împrie-
tenit cu Alphonse Allais. Mai apoi a devenit foarte
apropiat de Pablo Picasso, Guillaume Apollinaire,
Marie Laurencin, Andre Salmon și Amedeo
Modigliani.

Traducere și prezentare:

MAXIMILIANDENGG și DOMINIQUE BASSET
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ȘTEFAN DORU DĂNCUȘ

CROANCELE
- fragmentde roman -

Scriitorul se opri și mai bău din bere.
- Ați scris aici: „Croancele nicicum nu pier/
Chiar de le dai cu piper”. Le-ați dat cu piper?

- Nu, că dacă aș arunca piper pe geamul
apartamentului m-ar vedea și m-ar da la poliție.
Dar trebuie să găsim o soluție, că-mi fac nervii
praf. Dumneavoastră nu vi-i fac? Ați terminat de
citit?
Scriitorul reluă lectura:

Soarele-i pe birliboance
Nu e vreme pentru croace

- Ce-s alea „birșliboance”?
- Ce-s? făcu nedumerit pensionarul nea Ghiță.
- Nu știu, dar așa ați scris aici.
- Am scris birliboance. Așa mi-a venit, că

rimează cu croance.
- O fi ceva ca o licență poetică.
- Așa, așa, spuse mândru pensioarul.

Dumnezeu de sus ne știe
Croance-avem la datorie

Frunză verde de melasă
Croancele să stea pe-acasă!

Croancele desperecheate
Fug de ploaie speriate.

Frunză verde de pe vale
Croacele sunt ducipale
Croancele cu mintea creață
Au marcat a mea viață

Frunză verde ochi de bou
Croancele urlă din nou.

Frunză verde de zgorloancă
Nu se-aude nici o croancă
Dar la bere când stăteam
Croancele urcau pe ram.

Nu știu dacă e blestem
Croance veșnice s-avem

Frunză verde și vorace
Croancele-s bilibizboace.

Noi aici avem de toate
Ne cărăm auru-n spate
Crăcoieți birlibizbongi
Croance, ca niște diftongi
Pepenii-s de zahăr roșu
Că rimează cu „cocoșu”.

Cerul nu mai este ud
Croancele nu se aud
Croancă-poarcă cu fiong
Gobirlat gogârlizbong.

Hăi Căli, Frosî, Mărțî
Nu te-atâta amărî
Nu ducem lipsă de croance,
Gomârlit de gârlizboange.

Croancele naționale
Se transformă-n estivale.

Scriitorul puse paginile deoparte, gânditor.
- Ce-i aia „mărțî”?
- Nevasta calului, mărțâna. Așa se spune pe la noi.
Ce ziceți, le-am încondeiat bine?
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- Foarte bine. Dar mi-a rămas gândul la cum
să le dăm cu piper.

- Mă duc să mai iau două beri și vin să facem
un plan - făcu bucuros pensioarul și plecă
înainte să afle că mai erau două în frigider.

- Acum, așa - spuse la întoarcere, punând pe
masă patru beri. Cum procedăm? N-ar fi mai
bine să aruncăm apă clocotită pe ele?

- Nu, cu piper trebuie date sigur. Dar de ce-ați
luat patru beri? Că mai am două.

- Să moară croancele de ciudă că am bani, se
făli nea Ghiță. Le-auziți? Până diseară au ce
subiect să dezbată.

- Eu cred că piperul trebuie aruncat de la un
etaj superior.

- De la cine? Care credeți că se mai încumetă
să pornească la război?

- Atunci de pe bloc. Dar eu nu pot urca până
acolo.

- Pot eu, spuse pensionarul frecându-și mâinile.
- Iar eu țin ușa apartamentului deschisă și
intrați repede aici.
- Facem acum?
- Trebuie să cumpărăm două pungi de piper

măcinat.
- Merg la chioșc - și nea Ghiță o zbughi iute ca
nu cumva scriitorul să se răzgândească.
Pungile de piper așteptară cuminți în colțul
mesei până când cei doi terminară berea și
încurajați, trecură la acțiune.

- Câte-s? întrebă scriitorul.
Pensionarul se aruncă la geamul bucătăriei:

- Opt.
- Pe ele!
- Pe ele și pe mama lor! și nea Ghiță o luă rapid
pe scări, spre capătul de sus al blocului.
Scriitorul îl așteptă cu ușa larg deschisă la
apartament până când acesta intră val-vârtej, cu
satisfacția umplându-i fața rotofeie.

- Hapciuța!
Croancele se întoaseră bănuitoare spre Frișca.

- Așa strănut eu, ce vreți, se dezvinovăți aceea.
Croncănitul pe mai multe voci se reluă, întrerupt
adeseori de „oauălio”-uri emise pe diverse tonuri,
în funcție de gravitatea subiectului dezbătut.

- Hapciu-ciuța! se auzi o intervenție ascuțită.
- Ăsta o fi fost un dublu strănut, zise pensionarul,

turnându-și în pahar.
Urmă un nou „hapciuța” și deodată începu un
concert care o făcu pe mâța Mița să se ascundă
în tufișurile crescute pe micul spațiu verde din
fața blocului.
Scriitorul mai luă bere din frigider.

- Ce-o fi asta? întrebă croanca-șefă între două
strănuturi.

- Ău! reuși să răspundă Cinga.
- Hapciuța! făcu Frișca recunoscătoare că n-a fost
acuzată de aducerea epidemiei.

- Au aruncat piper pisat, anunță una trupeșă.
- Ne-au dat cu piper! se impacientă alta.
- Cine? croncăni croanca-șefă ofuscată.
- Piper? Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!
- Oaoălio!
- Chemați poliția, spuse imperativ Cinga și

execută chiar ea ordinul, de la telefonul mobil.
- Unde să mă ascund? se foi pensionarul.
- Nu-i ca pe vremea lui Ceaușescu, stați liniștit,
nu-mi intră nimeni în casă, zise autoritar scriitorul.

- Așa, așa. Să mai scriu poezii cu croance?
- Desigur, cel puțin nu ne tot facem inimă rea.
- Păi, da, că de la asta se poate și muri.
- Hapciuța! se auzi de-afară.
Un polițist bătrân și unul tânăr își făcură
apariția în apropiere.

- Aici, dom’ ofițăr! zbieră Cinga.
Cei doi schimbară direcția:

- Ce-ați pățit?
- Ne-au dat cu piper, cuvântă marțial croanca-șefă.
- Cum adică?... făcu polițistul bătrân, nevenindu-i
să creadă.

- Au aruncat prafde piper de la etaj pe noi, spuse
una din cele opt croance.

- Dar dumneavoastră ce făceați aici?
- Aici ne adunăm și mai povestim, mai trece

timpul...
- Atâtea? Stați toate în blocul ăsta?
- Nu, suntem de pe toate străzile din zonă. Mai

lipsesc, nu vin toate odată.
- Cine a fost?
- Nu știm, de aceea v-am chemat, sări Cinga.
- Cine stă la etaj?
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- Hapciuța!
- Hapciuța?
- Nu, scriitorul. Hapciuța... așa strănută ea. Dar

n-a fost scriitorul sigur, că e bolnav de accident
vascular. Și nu s-ar preta la așa ceva, că-i un
intelectual.

- Și mai sus de el?
- Domnu’ Cristea, lucrează la dispeceratul de la
„Kiss Taxi” dar nu-i acasă. Nici el, nici nevastă-sa.
- Și ultimul?
- Țiganiuc. S-a mutat de curând. El ar putea fi

idiotul. E și țigan, chiar dacă nevastă-sa-i mai
blonduță.

- Și n-ați văzut pe nimeni? interveni și polițistul
mai tânăr.

- N-am văzut. Stăteam aici, la bănci și mai
vorbeam. Și deodată am auzit „hapciuța”, adică
am auzit-o pe Frișca strănutând. Și-apoi am
început toate.

- Numai Țiganiuc poate fi, puse punctul pe „i”
croanca-șefă.
Cei doi polițiști se pregătiră să intre în bloc
exact când mașina lui Țiganiuc apăru în colțul
străzii. Acesta o parcă în fața băncilor, lăsând să
iasă nevasta și cei doi puradei ce o luară la fugă
pe scări, chiuind ca la nuntă.

- Nu-i nici el, spuse cu obidă croanca-șefă,
lămurindu-i pe polițiști.
Până la urmă totul rămase în coadă de pește,
urmând ca polițiștii să revină pentru cercetări
suplimentare.
De-atunci, Frișca deveni Hapciuța, denumire
mult mai apropiată de realitate. La următorul
eveniment au fost chemați pompierii, că s-a
încuiat cumva croanca-șefă în casă. Cinga i-a
chemat, numai ea putea debita astfel de soluții.

PAULA ROMANESCU

VÂRSTELE UMBREI

*
zvon de clopote –
toată ştiinţa lumii
aşteptând Învierea

*
floarea de măcieş
încoronată de spini –
zborul albinei

*
cântec de graur
în pomii din livadă –
ce de suflete 

*
Fragedă varza –
un fluture gălbior
îi face curte

*
apă de ploaie
leguma-n sărbătoare –
trist fluturele

*
înmugurire –
un plop uscat îşi ’nalţă
crengile a rugă
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CLELIA IFRIM

Roata vieții

Există o poveste japoneză de dragoste foarte
simplă: un băiat și o fată se iubeau. El era păstor,
ea țesătoare. În dragostea lor, ei uitaseră de trebu-
rile zilnice, și de aceea, ca pedeapsă, au fost trans-
formați în două stele, care nu se pot întâlni decât o
singură dată pe an. Cele două stele sunt Altair și
Vega și se află de-o parte și alta a Căii Lactee, sau
Râul Stelelor ‒ AMANOGAWA ‒, în mitologia
japoneză.

Întâlnirea lor și Festivalul Stelelor – TANABATA –
are loc în Japonia, în sezonul ploios pe 7 iulie. Dar
uneori în această perioadă a anului, din cauza
ploilor abundente apa din Râul Cerului, Râul Ste-
lelor, crește atât de mult încât cei doi îndrăgostiți
nu pot trece râul stelar, și nu se pot întâlni. Nu pot
ajunge unul la altul. Rămâne speranța pentru anul
următor.

Simbolul țesătoarei îndrăgostite, are forme
diferite în această carte. Firul pe care roata ei îl
deapănă, leagă și dezleagă destine. Și al stelelor și
al oamenilor.

Dragostea are liniștea unei căprioare care „a-
duce pacea odată cu dimineața”, ca într-un poem
simbol din „Livada” de Kikumi Shimoda.

Are și neliniștea Kyoteselor, a celor trei femei
din Kyoto, prinse într-o dragoste fără speranță, ca
în poemul dedicat lor de Mariko Sumikura. Zâna
pe care Yoshimasa Kanou și-o dorește alături, vine
și ea cu roata ei de țesut, de depănat firul vieții, cu
roata care învârtește destinul. Bărbatul care se pri-

vește obosit în fereastra vagonului din trenul de
noapte, ce-l duce acasă, știe că pe „dealul visător” o
poate găsi pe această țesătoare.

Taeko Uemura este ea însăși o țesătoare. Poe-
mele sale de dragoste au realitatea neîmplinirii și
de aceea visarea atinge puritatea unui descântec.
Ușa închisă, rămâne închisă, și dincolo de ea este
cel iubit. Între cei doi îndrăgostiţi din vechea po-
veste de dragoste care a generat sărbătoarea TA-
NABATA, este Calea Lactee. Un prag stelat.

În poezia lui Taeko, între ea şi cel iubit este o
uşă. Doar un descântec poate face ca o cheie meta-
lică, o cheie-card, să poată deschide uşa. Taeko
Uemura cere în poemele sale, mai toate de dra-
goste, o cheie eternă. Floarea unei chei este o mică
roată de ţesătoare. Rotaţia milioanelor de ani, ro-
taţia timpului, stele şi oameni, poveşti vechi şi noi
de dragoste.

Roata vieţii ţese timpul. Cel etern al stelelor,
cel trecător al oamenilor, legaţi între ei prin
dragoste.

În general, poezia japoneză este cunoscută prin
haiku şi tanka, poeme de 17 şi respectiv 31 silabe,
poeme fixe, scurte, şi foarte puţin, aproape deloc,
prin poeme lungi, poeme „choka”, de genul celor
scrise de Mariko Sumikura, Joshimasa Kanou,
Kikumi Shimoda, Taeko Uemura, autorii acestei
cărţi.

Este o poezie a realităţii cotidiene, ridicată la
rangul de mărturisire. O poezie a realului imediat,
oglindit până la sublim, transformat într-o stare de
visare. Paradoxal, această stare visătoare, este o
stare de veghe permanentă. Ea învârteşte, în taină,
roata vieţii.



AALLTTEERRNNAANNŢŢEE 5511

Asta înseamnă ploaie, spune el, și așa a fost.
pictături grele. în spatele lui am zărit golful,
un avion, greu ca plumbul printre nori,
lent a aterizat.

unde rămîn asemenea secunde  ?
la cît din amețeală poți renunța?
care discuții nu dispar
frecîndu-se de zidul timpului, ce se
varsă se uită, în unghiul
unui vis?

ficțiune, casa pe colină
psalmul ploii, pagina șase,
poștas, povîrniș, cărarea
colinei de-a dreptul în uitare
a mea, a sa,
în slănina timpului,

ca cineva, care frunzărește mai departe
fără a fi citit,

totul, scris degeaba.

REÎNTOARCERE ACASĂ

Au fost plecați
și s-au întors
pe pipăite și încet
și-au găsit calea
înspre locurile
de odinioară.
s-au înșiruit
între celelalte
cuvinte, numele
deja dispărute, au întrebat,
i-am întrebat
despre tot ce-am uitat:
vise, propoziții, feluri de-a vorbi
din marele palat
al gîndirii,
apă, din nou amintită
după ani de secetă
poezii, gesturi

CEES NOOTEBOOM

ORDINE

Zeii sunt muritori
însă n-au voie să moară în spatele
ferestrelor lor domnește haosul,
maestrul nimicului.

Acolo apa se preschimbă în foc, marea
plutește prin văzduh, acolo elementele
își ling unul altuia perspectiva din
ochi, acolo se înfiripă cuvîntul întîmplător

un cuvînt fără de sensul lui, nefericirea
prefigurînd o limpezire, mărul
prăbușindu-se în flăcări ca o
aeronavă, laminorul falsificat al orelor,

finalul fără de nici o linie

POȘTĂ

însă, cît de limpezi sunt ideile
a întrebat poștașul. în același moment
s-a întunecat cerul,
însă aceasta nu înseamnă nimic,
acest lucru se întâmplă aici mereu astfel
și anume fulgerător.
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răsuflare de limbă
și spunere.

LATINĂ

într-o pădure întunecoasă, desigur
și de ani, trecut de mijlocul vieții
nu mai am nevoie a născoci
nici o limbă orală.

Nimic, din ce-am avut de spus
n-ar mai putea suna în ele.
Cuvintele mele sunt din nou
O latină, ilizibile, închise.

Poet, scriptor, diacon tainic
Al celei mai mici comunități
O sectă deranjantă a unor
Semnificații învăluite
întoarsă în sine însuși:

o gnoză a unor propoziții mascate
într-o scriere tot mai de nerecunoscut.

PRIMĂVARĂ

Mănîncă pămîntul dinspre lăuntru
Ceva sapă, bate, vrea, crește
La poarta închisă a pămîntului.

Pesemne, strigoi
Cu pălării de floare
Paltoane de fluturi și fructe

Domeniul lor este lumea adîncului,
Absenței lor le premerge viitorul
în curînd vor bîntui la lumina zilei

cu măreția de nestăvilit a unei veri
pe pămînt cu capul în jos

PEISAJ DIN DETMOLD

Nu, nu,
noi suntem doar arbori
și tufișuri
o clipă în
ziua ta fugară.
ne-ai zărit? și știai tu deasemenea
cum ne numim  ?
frasin, salcie, stejar
Cunoșteai numele?
Ai văzut tu, cît de aici suntem,
cum dintotdeauna, aici suntem
chiar dacă tu nu ne privești?
dai tu ceva pe
loialitatea noastră exemplară
față de noi înșine
și față de voi
noi, ce stăm aici în fiecare anotimp
o casă pentru multe păsări
o uriașă vioară a vîntului
existăm pentru voi ca peisaj
perspectivă, natură
ne colorați după plac
însă noi
în lunga noastră tăcere
noi suntem exclusiv
noi înșine
și nu o temă pentru
un poem

TREN CĂTRE GALWAY

și de ce să nu vină
Poemul între spini
în vreme ce trenul o ia înainte
înspre chemarea apei,
portiță către Inishmore?

Cețos, mlăștinos pămînt
al fabulațiilor și fantomelor
fîșii de cuvinte
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pline de ciori și ploieri
sîrmă ghimpată, pietre și durere.

însă atunci cînt vine, atunci cîrîie
azi, n-are voce cîntătoare
orbitoare lumină a soarelui, secunde hăituite
oile cu capete negre
între pietre și funingine

ele încarnează iarba
cu leneși dinți
pentru un cer de măcelari
și eu
înfirip un cuvînt din carnea lor.

NOCHE TRANSFIGURADA

Pe terasă, în întuneric, vocea ta  :
Nici azi n-am văzut pe nici unul
Care să fi furat din cer focul
În care se păstrează lumina

noi, am tăcut. numele pictorilor și poeților
și-au impus aparența prin luciul luminii
noaptea a fost o schemă
adunată din alte scheme

un joc de șah al dublei înșelăciuni
așa a fost dat, așa a rămas
sub biciul veșnicului vizitiu

cîte unii tac, se gîndesc și suferă
alții, păzesc un vis al unei
brutalități șlefuite

și la sfărșitul zilelor
nimeni nu a adunat numel. Nimeni nu vede
cum focul, care dintotdeauna l-a hrănit
desfrunzește și moare
lent

CEES NOOTEBOOM

Este cunoscut publicului mai ales ca autor
al unor romane devenite între timp celebre, ori
al unor însemnări foarte originale de călătorie.
Insă, miezul operelor sale îl constituie ca
întotdeauna poezia, poemul: “în cazul ei, se
încearcă a se spune ceva esențial într-o formă
extrem de restrânsă, practic, lăsând poezia a se
înfiripa ca lucru” – o afirmație a lui Nooteboom,
presupunînd că poetul trebuie la rîndul lui să
tindă, “ a fi deschis ca o scoica, si închis ca o
piatră”, după cum spune el însuși. Poetul
olandez a publicat peste zece volume de versuri,
poeme concentrate, într-o aparentă liniște
traversată de o anume, foarte originală tensiune,
aflată sub imperiul unei conștiințe inseparabile a
esteticului.

Prezentare și transpunere: ANDREI ZANCA
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combustia prin har a închipuirii străbătută de melan-
colii și nostalgii revigorând cuvintele care ne bântuie?

Și chiar dacă ea e mereu acolo, obsedant de efe-
meră prin nealungata ei prezență, urmează deîndată
actul transcenderii prin care se instituie și se înfiripă
drept poezie, până când totul devine pretext al arderii
lăsându-se-n adânc, impactul detronând preferen-
țialul egalizând vibrația în Tot, unde dorul e blues
carpatic și orice roman o poezie savant deconstruită.

Ce ramâne de făcut, murmur cu cât mă adâncesc
mai mult. Explicarea unui dincolo pare că se află aici.
Cele cinci simțuri ale noastre ne ofera „certitudinea
solidă” a faptului că tot ce se întâmplă e „real”, însă în
vis nu e totul la fel de “real”?

Intuiția, atât de ignorată, ar trebui să ocupe întâ-
ietatea, căci ea este primul simț din contextul încre-
derii, care poate deschide calea unei noi raportări la
lume; atenția nudă , exercitarea prezenței, ce ne în-
dreaptă înspre conștientizarea sacralității lumii, și nu
la porția de profit ce o poate ea aduce în dauna ei și
implicit a noastră. Tot ce ne definește e invizibil, gân-
durile, sentimentele; ca o adiere - nu o vezi, însă o
simți.

Suferința, motivele ei nu pot fi înțelese cu mintea.
O poate traversa doar inima, fără de sentințele ine-
rente ale minții. Suntem prinși într-un context din-
colo de care nu avem acces. La fel cum e greu accep-
tabilă moartea unui om drag, dacă nu s-au limpezit
lucrurile înainte de a se duce. Conflictele îngheață
astfel în timp.

Mergem parcă cu spatele spre țel, spre menirea
noastră. Asta îmi amintește de acele vremuri, când nu
mi se reproșa nimic decât faptul că respir. Morții
caută pacea, cei vii, cu tot dinadinsul, conflictul. Ca
într-o sală de dans americană. Negri tolerați cântă și
albii se conformează cu toleranță, dansând.

De ce să ne mai mirăm însă de demonia de-a vrea
să fi mereu altfel, de a face mereu deosebiri? În izola-
rea din Insula Paștelui o mână de oameni înălțau sta-
tuile acelea stranii lucrând împreună, împărțind totul.
Ca la un moment dat să se scindeze în cei cu urechi
lungi si cei cu urechi scurte.

Ne ivim într-un context care ne silește prin toate
valențele lui la adaptare ori izolare. Fiul risipitor, oaia
“rătăcită “au îndrăzneala de a ieși din context. Ori
toată viața nu facem altceva decât să ne adaptăm

ANDREI ZANCA

exercitarea prezenței

Dețin un tablou pictat de un unchi al mamei.
Copil fiind îmi părea că-i zăresc acolo pe toți cunos-
cuții, toate rudele noastre. De câte ori îl priveam, câte
unul din ei se mistuia furat de moarte. O vreme mai
era acolo, însă nu mai era el, ci un soi de locțiitor, o
umbră, care îl trecea lent sub uitare. Cu timpul dispă-
reau și ei din tablou. Azi, doar o toamnă pe sfârșite
peste un platou bântuit de desfrunziri și o prezență
dincolo de toate.

Straniu totul pe măsură ce pătrunzi în adâncul
lui. Infinitul, o ancorare-n clipă; aidoma celui care
începe să iubească un om abia după ce acesta s-a dus
și se întreabă deodată într-o lume a decorului, oare
trăiesc visul altuia - decizia ne aparține întotdeauna.
De judecat, va judeca doar vina din adânc ca o smul-
gere de chip în clipa din urmă.

O lumină pare să înregistreze totul. Viața așa cum
a fost. Să învățăm doar atunci când retrăim durerea
adusă altuia? Murind se redescoperă identitatea, cu
atât mai lesne cu cât se deprinde mai răbdător
alfabetul tăcerii. Viața din spatele oglinzii.

Poemul genuin încearcă astfel mereu să devanse-
ze o insuficiență. Dacă am fi rotunjiți unul într-altul
ar fi suficientă tăcerea, dacă am putea scrie cum vi-
săm, cu rigoarea și simplitatea absolută a visului;
unde sfârșește condiționarea visului și unde începe
forța nelimitată, hrănită de dor și sete a imaginației,
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trăgând la maximum foloase din această adaptare,
ori să evadăm din context, asumându-ne izolarea,
anatemizarea, trecerea sub tăcere, însingurarea ca pe
niște condiții ale unei limpeziri lăuntrice clamate cu
sete.

Dacă în locul unei tehnici exterioare am fi ales o
tehnica lăuntrică, doamne ce departe am fi ajuns, ce
departe am fi ajuns, dacă am fi ales acest drum cu
patima și pasiunea pe care o pune în joc majoritatea
spre atingerera unor scopuri exterioare, caduce și
care își clamează repetabilitatea cu consecințele ei,
lăcomia, ura și invidia.

Spuneai că te doare cumplit să vezi animale sfă-
șiate de alte animale, câinele acela strivit de asfalt pe
lângă care treceau cu toții nepăsători și grăbiți înspre
țelurile lor irositoare. Însă faptul că tu vezi, tu
conștientizezi asta, că tu ai privilegiul durerii,
suferinței la vederea acestor atrocități nu e deloc
întâmplător și constituie un spin al trezirii, o șansă a
schimbării de macaz, a unei metanoia, o înălțare la
un alt nivel al conștiinței - la fel ca atunci când, dacă
deschidem într-adevăr ochii, “dușmanii” poartă
îndeobște chipul nostru.

Mai întâi întoarceți-vă fața spre dumnezeu, și
toate celelalte vi se vor da - o parafrază ce clamează,
vizează în fond raportarea continuă la Conștiință,
care e Una. Tragedia, rătăcirile noastre sunt cauzate
mai întotdeauna de gândirea fără de conștientizare.

Ce fac, ce gândesc acum, o întrebare care rar se
pune. Mintea ar trebui să fie „păzitorul din lanul de
secară”, puntea dintre inimă și conștiință și nu o ra-
portare exclusivă la lume ce duce implicit la o stare
de hybris. La unii sporește iubirea, alții se acresc,
când pare că singurul răspuns adus suferinței e o
sporire a iubirii.

Suntem cu toții alcătuiți din fotoni, din lumină
mai mult ori ai puțin amânată și ignorată pe potriva
mărginirii și a ignoranței. O prostie tot mai „rafina-
tă” pe măsură ce urci în ierarhie – și asta pentru sim-
plul fapt că cei din vârful ei, considerându-se extrem
de ingenioși, uită lucrul esențial că-n cele din urmă
totul se află într-o anume mână. Lumina din noi însă
„lucreză” necontenit, nezărită și îndeobște ignorată,
de unde și angoasa – și nu atăt teama – o angoasă
care otrăvește totul și clamează o continuare
infernală.

La fel cum urcă ca prin miracol sevele până la
ultimele frunze, tot astfel se înalță încet în noi um-
brele din adânc. După o anume vârstă sufletul trans-
pare pe chip, cum purtăm de la naștere în noi pro-
pria moarte. Cultivarea asiduă a fricii domină totul.
Când ți-e frică deschizi orice ușă, chiar și ușa
bisericii.

Când se pune întrebarea, de ce atâta suferință
în lumea asta, toți marii gânditori încep să delireze,
să-și găsească o explicație adecvată, care să le permi-
tă a merge mai departe. Însă nici unul nu a dat un
răspuns credibil; te lasă zidit în suferință, altoit pe
durere.

Câtă vină din vina noastră e în fiecare, câte din
gândurile noastre maculate și lansate în lume nu
alcătuiesc treptat o aură demonică în jurul nostru. Și
apoi ne întrebăm cum e cu putință, fără să realizăm
că cel mai mic gând de furie, ură, invidie, oricăt de
trecător ar fi, intră în aura colectivă a lumii și se în-
toarce asupra noastră. Unii pun lucrurile, țara la ca-
le, alții încearcă să le pună pe Cale, fiind mereu os-
tracizați, trecuți sub tăcere, surghiuniți, anatemizați.

Cum și-au păstrat credința vie unii în lagărele
de concentrare, când totul vorbea împotrivă? Ce
forță îi susținea, nelăsându-i pradă urii, renunțării la
credință?

„Elia s-a reîntors și ei nu l-au recunoscut“ -
însă cine l-ar recunoaște oare pe Hristos dacă s-ar
reîntoarce, deopotrivă ce și azi motoarele dogmelor
sunt puse-n mișcare de vină și teamă, pentru toți cei
mutilați de neîncredere, de norme și instituții întru
veșnica manipulare, dominare și control prin
dezbinare?

Ne este teamă de propria putere, de responsa-
bilitate, de orice schimbare pe care ele ar putea-o
aduce, firește, izbiți din toate părțile și copleșiți de-o
vină inculcată rafinat, de sfaturi și moralizări ame-
nințătoare, încredințați și azi că turma e cea mai
deplină manifestare a solidarității.

Trăim tot mai mult în contexte delimitative, pe
caste, deconectați de tot ce e firesc, natural, rupți de
pământ. Ne temem de faptul că dacă am accepta lu-
mina, adevărul, am pierde totul - și „totul” răsfrânt
în sintagma definitorie: sacru (iubire, smerenie) și
superficial (profit-teamă), ce caracterizează lumea -
ultimele întreținute și controlate de data asta în mod
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“științific”.
Să iubești în izolare și însingurare e lesne, însă

să îți menții pacea, tandrețea și compasiunea în
tumultul, larma și bestialitatea lumii, în mijlocul ei,
pare să fie totul, de parcă iubirea ar trebui să aibă
aceeși intensitate, același insondabil adânc cu cel al
abisului de oroare care a zguduit și înmărmurit
lumea în secolul trecut și care continuă cu frenezie
și în cel de acum.

Și chiar dacă ți s-ar acorda favoarea înțelegerii
prin grație, a unei explicații depline a motivelor
suferinței, durerea ar rămâne, nu-i așa? Traversând-o,
răsucind comutatorul ei până la capăt, nu este ea
cea care ne saltă la un alt nivel al conștiinței prin
asumare? Totul seamănă cu un vindecător, care îi
poate tămădui pe ceilalți însă pe el însuși nu se
poate tămădui.

Dincolo de toate teoriile, de toate curentele
“spirituale”, ar ajunge dacă ne-am apleca fiecare cu
tandrețe și dăruire asupra celor, acelora ce se află
doar la o aruncătură de băț în jurul nostru.

Mintea rămâne neputincioasă, numai compa-
siunea ne mai saltă cu o treaptă limpezitoare. Ruga
nu schimbă decât pe cel ce se roagă. O sporire a
iubirii nu este însă posibilă fără instaurarea mai
întâi a păcii în noi; ca să fie pace în lume trebuie
mai întâi să o instaurăm în noi. Nu trebuie „luptat”
pentru ea, e nevoie doar de o oprire, o încetare, și o
reliefare în noi a păcii pe care ne-o dorim în lume.
Dinspre ea se poate înfiripa apoi iubirea.

Totul începe cu pacea lăuntrică. Chipul cel mai
frumos e cel al blândeții desăvârșite. O dârzenie a
blândeții care să ne însoțească mereu deîndată ce
suntem asaltați de beznă. Cu cât devii mai transpa-
rent, mai limpezit lăuntric, cu atât mai grozav e
asaltul ei.

Se spune că la început exista doar întunericul
peste o întindere de ape deasupra căreia plutea
duhul sacru. Și atunci te înfiori gândindu-te, ce
memorie, ce memorie trebuie să aibă apa - însă
cine, cine o poate pătrunde, cine desluși? Ca un
vânt de iarnă peste valuri, amintirea, iar dacă
fiecare gând e o sămânță, ce cutremurare, ce mai
cutremurare în apa din noi-.

WOLFGANG BÄCHLER

casa în verdeaţă

cei mai mulţi tînjesc
după propriul lor iad
pe care vor să-l stăpînească
doar pentru ei
pentru femeia şi copiii lor

după o casă
cu o leacă de iarbă
tufiş şi flori
un gard jur-împrejur
şi uşi
pe care le închid în urma lor.

aşteptare

gară. ploaie.
trenul are întîrziere.
te aştept.

însă nici un tren
nu întîrzie
aşa de mult
cît te-am aşteptat eu
înainte de-a te fi cunoscut.
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aşteptare

pt. M.Krüger

vapoarele pleacă fără mine.
rămîn pe podeţul de parîmă
înconjurat de pescăruşi.

ei deschid aripile
ca pe ferestre
prin care văd marea
cu alţi ochi.

încet desfăşoară cerul
o mare pînză
peste podeţ.
în briza de seară
începe călătoria
şi pentru mine.

interdicţie de-a scrie

am interdicţie de-a scrie
publicatul mi se permite
o şicană deosebit de rafinată

încerc mereu
să mă adresez în scris
împotriva interdicţiei de-a scrie
zadarnic.
cel,
care mi-a impus-o
e mai tare ca mine.

versiunea românească: ANDREI ZANCA

în grădina englezească

apa mîngîie pietrele
un cîine şi o cioară
trec peste păşune
între ei un om
în mînă un bici
îmbrăcat în negru, aplecat
jumate cioroi, jumate cîine
bizar animal
ce chinuie şi dresează
pe sine şi pe alţii
nenatura
ce merge prin natură
cu ăst cîine
cu ăst bici
în vreme ce apa în pîrîu
mîngîie pietrele.

linişte de noapte la ţară

cînd ultimii beţivi
părăsesc crîşma satului
şi se clatină prin casele lor
liniştea de noapte
e ruptă de cîini
şi din nou peticită de pisic
pînă ce ciopîrţesc primii cocoşi

retragere zadarnică

în vreme ce mă fac comod
în siciru
şi aştept viermii
simt
că apa se strecoară prin lemn
împovărător!

nici măcar în groapă
n-ai linişte
mă gîndesc şi mă scol.
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aproape ezoteric, de criză a semnelor magice, căutân-
du-se o formă sui generis de expresie: tandrețea
magică, ofranda; astfel, metamorfozele, transformis-
mul magic (avatarurile), amplifică tema, în mod dra-
matic, prin transfer de entități, din magic în oniric, în
limbajul unei viziuni inspirate („o vedenie”) și fără
ironia postmodernă (cu alte mijloace actuale); solitu-
dinea e o traversare a pustiului, spre „rodul celest”, ca
în poemul Pergament himeric (unul dintre cele mai
limpezi, ca expresivitate): „Am cioplit toate chipurile
singurătății mele/ în pietre, adunate de eremiți fără
nume,/ sub cerul pustiei/(…) Unde eşti, Doamne,
ascuns, cu piatră cu tot?/ Eu sunt încă aici,/ răstignit
înlăuntrul şi peste pietrele pământului,/ care dese-
nează floarea vieţii.// Eu sunt încă aici.// Pustiul e şi
astăzi un pergament himeric!”. Este și clipa când
ființa solitară „își caută rădăcinile sacre”. Solitudinea
nu atinge atât durerile corpului concret (sentimen-
tele), cât sfâșierile spiritului. Confesiunea („retorica
de iluminări”, cum scrie Al. Cistelecan, pe cop. IV)
este accentuată de un personaj liric, ales din sfera
figurilor expresive ale mitului, Athanasios; sinele este
sacrificat pentru „o îmbrățișare fantasmatică”: „Tea-
ma solitudinii în marile,/ oarbele întunecimi ale
sinelui/ a fost, o vreme,/ singura zbatere a trupului
meu,/ părăsit la hotarele pustiului/ de ursitoarea
încătuşată în vestiri de oracol” (Cheile). Un alt poem
(de început), Fulgerarea promisă, exprimă, în numele
lui Athanasios, copleșitoarea dorință de a primi darul,
de a nu rata prezența epifaniei: „De ce să fiu ascetul/
care soarbe golul din potir/ cu geamăt de astru
înfrigurat?// Alerg și astăzi/ după fulgerarea promisă/
ispitit de un Zeu/ care zămisleşte statui, / cu sfâşierile
mele.”

Un accent de surdă răzvrătire se desprinde din
tonalitatea limbajului, alături de ideea sacrificiului;
autoarea reușește să transforme în temă a poeziei,
aspecte ale crizei mitico-magice; spre acea lume de
simboluri, mituri și semnificații, Ela Iakab se în-
dreaptă, parcă ostentativ, cu dorința clară de a reînvia
sensuri tulburătoare și de a umple cu ele „pustiul”; o
voce se aude, tânguitoare și fermă, din amurgul ze-
ilor; este glasul unei lumi pierdute, ucisă și de pă-
mânteni: o altă lume. O voce care se rotește în pustiu
și izvorăște din cele ale pustiului: „Mi-au ucis ino-
rogul, înțeleptul inorog/ care păzea lumina din mine/

în grădina englezească

apa mîngîie pietrele
un cîine şi o cioară
trec peste păşune
între ei un om
în mînă un bici
îmbrăcat în negru, aplecat
jumate cioroi, jumate cîine
bizar animal
ce chinuie şi dresează
pe sine şi pe alţii
nenatura
ce merge prin natură
cu ăst cîine
cu ăst bici
în vreme ce apa în pîrîu
mîngîie pietrele.

linişte de noapte la ţară

cînd ultimii beţivi
părăsesc crîşma satului
şi se clatină prin casele lor
liniştea de noapte
e ruptă de cîini
şi din nou peticită de pisic
pînă ce ciopîrţesc primii cocoşi

retragere zadarnică

în vreme ce mă fac comod
în siciru
şi aştept viermii
simt
că apa se strecoară prin lemn
împovărător!

nici măcar în groapă
n-ai linişte
mă gîndesc şi mă scol.

MARIA BOLOGA

Cartea lui Athanasios*

Ca cititor al eseului despre Tudor Arghezi (de-
butul remarcabil al Elei Iakab, în acest gen), nu poți să
nu observi cum autoarea caută drumul de ieșire din
labirintul densului imaginar arghezian; și cum îl
transpune în poeme, prin volumul Cartea lui Atha-
nasios (prima ei carte de poezie, apărută în 2017, la
Ed. Grinta, Cluj-Napoca).

Ela Iakab reia, la modul poematic, o idee despre
drama argheziană și o duce mai departe, în lumea
sensibilă, a propriilor ei sonorități. Drama lui Arghe-
zi, subliniază autoarea, în studiul citat, surprinde, nu
existența umană, în universalitatea ei, ci particularul:
în singurătatea, în „solipsismul celui care, mereu
tulburat de mirajul întâlnirii cu Divinitatea, așteaptă
un dar excepțional”, egal cu intensitatea devastatoare
a tulburării sale.

Dar tema solitudinii surprinde și căutarea
identității, rătăcind în sine, printre alterități ascunse,
latente, îndepărtate („Nomen est omen!1 Mi-a şoptit
bătrâna,/ în timp ce-mi dăruia brăţara de fildeş,/a
cărei enigmă avea să mă dezlege/ de toate bucuriile
lumii,/de originile mele neştiute,/de mine însumi./ În
apă, în aer, în foc, în eter,/ erau goale de semne cheile
vieţii.” Cheile). Chemarea ancestralului se face cu
uneltele poeziei, într-un spațiu imaginar, de un onirism
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convertit în spirit nomad, cu trăsături specifice
formate în trecutul sacru: „dogoarea ei tămăduiește
și astăzi/ orbi, nebuni, agonici din semințiile
nomade” (Vin Îngerii, XVI). Din limbajul vechilor
eresuri, autoarea extrage chiar și o formă camuflată
de blestem (în Şi Zeul a râs: „scrum să se facă/
năluca rămasă mine”).

Printr-un artificiu poetic (magic, mitic, etc.)
simbolul oglinzii are legătură și cu forme ale tim-
pului; ca dar inițiatic (în unele texte), ține și de
tentația apocrifelor („Mi-a dăruit o străveche oglin-
dă,/ fără să-mi spună dacă mi-a trimis-o Creatorul/
sau a născocit-o el însuşi, aici, pe pământ.”). Refe-
ririle alegorice, ale textelor apocrife, spun și ele că
nimeni „nu va putea să se vadă în lumină, fără
oglindă”.

Modalitatea pe care și-a ales-o Ela Iakab ade-
menește spre o serie de reinterpretări (sau digre-
siuni); de aceea, ne vom întoarce mereu spre zona
secundă a limbajului, acolo unde sălășluiește poezia;
mai întâi, rezumând motivele care susțin atitudinea
lirică (zbaterea sonoră), prin imagini adecvate:
nașterea sacrului (potirul astral); avatarurile („tru-
purile” din poeme); nostalgia sălbatecă a seminției;
portretizările poetice elocvente.

Iată un poem, unde temele se adună, într-un
sinapsis oniric, împreună cu esența creștin-hristică:
„Îngere, Îngere/ ştiu că neînduplecat/ cum stai/ în
această linişte îndepărtată/ poţi umbla prin sinele
meu/ cum umbla Christos pe ape/ nedespărţit de
adâncuri.// Spune-mi/ unde e cifrul pierdut/ al
zbaterilor sonore,/ care trec în cortegiu/ prin sângele
meu de nomad?” (Vin Îngerii, IV).

Rămân în memorie „locuitorii deșertului” (ex.
„cerșetorii de mană cerească”), „Îngerul peregrin”,
„Elada pustiului”, „levitațiile”, „dansul elementelor”,
revenirile în lumea obișnuită, „fără îngeri”; motive
care sunt corp comun cu rostirea poetică, dar și cu
acea imagine a unui deșert paradoxal, despre care
scria Octavian Paler: „nebunia, tristețea și romantis-
mul” deșerturilor de nisip.

Debutul Elei Iakab în poezie, nu este, totuși, un
drum spinos: doar unul care-și așteaptă cititorii.

*Cartea luiAthanasios Ed. Grinta, 2017, Cluj-Napoca.

și din nălucirile mele singulare” (Mi-au ucis inorogul).
A renunța la sine, în poeme, este relevant: nu

este însă o renunțare reală, ci o căutare de sine, o co-
nectare într-un alt registru existențial și cultural; în
acest sens, restrânsul „studiu mito-poetic”, al autoa-
rei, o reprezintă din plin; ar fi putut să fie un demers
intelectiv, dar s-a transformat în poem; nu concep-
tualizează, ci produce imagini. Calea spre o lume sa-
cră este Oglinda. Aportul emoțional, afectiv, stimu-
lează, alături de tonalitatea psihică, mesajul („zbate-
rea de sine” - Al Cistelecan: „ea nu e totuși un repor-
ter de epifanii, ci o victimă iluminată, implicată”).
Nu este atât de importantă dispunerea conceptelor, a
lecturilor (texte sacre, antropologie, etc.), cât o nos-
talgie a cunoașterii, o voință de a trece în aura sensu-
rilor (ceea ce și duce la aspectul ușor ezoteric, al
unor texte): „Din depărtare, părea o superbă /oglin-
dă veneţiană,/ când m-am apropiat de ea,/ am văzut
că era/ înfricoşător de vie. // Era ca deşertul de la
început.//Îmi răscolea trupul istovit,/dar, de primit,/
nu voia să mă primească.//Nu avea o lume a ei, era o
lume.//Înlăuntrul ei, un Înger alerga dintr-o oglindă
/ în adâncul altei şi altei şi altei oglinzi./ Fără să mă
privească,/ fără să mă cheme.” (Vin Îngerii, III)

Pentru Ela Iakab reînvierea reminiscenței sacre
este un fel de tremendum, o formă de participare la
divin: „Şi tu şi eu suntem fragile ofrande,/rotindu-ne
orb,/ în deşertul care ne adăposteşte.//Vor ţâşni,
cândva, rostiri străvechi/ din trupurile noastre înde-
părtate./ Te ştiu, arcaş nocturn, din epifanie/ şi te
iubesc din vremea când Zeul/ a aprins cu mâinile
noastre o melancolie,/ geamănă cu focul ori-
ginar.”(Anamnesis).

Din această sferă fac parte „peisaje marcate de
rune, fauna îngerească, simboluri și sugestii biblice,
vedenii și semne celeste” (Al. Cistelecan), apariții
magice, sacramente; frecvente sunt nălucile de îngeri
(o adevărată angeologie cu „spirale de lumină”, ce
sfâșie trupul de lut): „Îngeri miriade/ îmi legau tru-
pul înfrânt de mâinile lor evanescente/ şi mă târau,/
fără milă/ prin cenușa de astre/ dinlăuntrul
oglinzilor” (Vin Îngerii,VI).

Cealaltă temă, care susține poematic volumul,
este nostalgia ancestrală; pătimirile, căutarea, unele
reminiscențe se transformă într-o metafizică noma-
dă; în afinitate cu o străveche seminție; pelerinajul e
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* * *

naufragiu îndărătul umbrei
îmbrățișarea pentru cel care se sinucide
cu tăcerea sângelui său
noaptea bău vin
și ea dansă goală printre osemintele ceții

* * *

animal lansat pe cea mai depărtată urmă a sa
ori fată goală stând în uitare
în timp ce capul ei rupt rătăcește plângând
în căutarea unui corp mai pur

* * *

atunci
când va fi să mor
voi dansa
pierdută în lumina vinului
și-a amantului din miezul nopții

* * *

călătorește inima păsării negre
a ta este singurătatea miezului de noapte
ale tale înțeleptele animale care îți populează visul
în așteptarea cuvântului străvechi
a ta dragostea și sunetul vântului frânt

Cine luminează

Când mă privești
ochii mei sunt chei,
pereții păstrează secretele
spaima mea-i de cuvinte, de versuri.
Singură pe drumuri memora
o călătoare fascinantă
o flacără nestinsă.

ALEJANDRA PIZARNIK

(1936 – 1972)

Inele de scrum

Vocile mele cântă
încât să nu le cântați voi
să-mi ticsiți gura cu perle în zori
veșmintele păsării dezolate în ploaie.

Acolo, în așteptare,
erupe o rumoare liliachie.
Și acolo, când va veni ziua,
o partiție solară sub mici tălpi negre.
Și când e noapte, mereu,
un trib de cuvinte mutilate
cerând azil în gâtlejul meu
pentru ca să nu le cânte
nefaștii proprietari de tăcere.

* * *

tăcere
eu mă alătur tăcerii
m-am contopit cu tăcerea
și lăsați-mă să fac
lăsați-mă să beau
lăsați-mă să spun



AALLTTEERRNNAANNŢŢEE 6611

Recunoaștere

Tu faci tăcerea liliacului ce-și flutură ramurile
în tragedia mea a vântului și a inimii.
Tu ai făcut din viața mea o poveste pentru copii
în care naufragii și morți
nu sunt decât pretextele unor fascinante ceremonii.

Prezență

vocea ta
nu este în stare să se desprindă de lucruri
de privirea mea
de care mă deposedezi
și fă-mi o barcă pe un râu din pietre
dacă nu e vocea ta
e cea care plouă în tăcerea febrei mele
tu îmi dezlegi ochii
și te rog
să-mi vorbești
mereu

Întâlnire

Cineva intră în tăcere și mă părăsește.
Acum singurătatea nu este singură.
Tu vorbești ca noaptea.
Te anunți precum setea.

Revelații

În noaptea dinspre tine
cuvintele sunt chei, sunt descuietori.
Și dorința de a muri e domnitoare.

Corpul tău totdeauna a fost
un adorat spațiu al revelațiilor.

Caroline de Gundorode

en nastalgique je vagabandais
par l'infini*.
C. de G.

Lui Enrique Molina

Mâna îndrăgostirii de vânt
mângâie fața din depărtare.
Halucinant cu a sa „valiză din piele de pasăre”
el aleargă cu un cuțit prin memorie.
Cea care a fost devorată de oglindă
intră într-o urnă cu cenușă
alinând fiarele uitării.
_______________
*cuprins de nostalgie eu vagabondez prin
infinit (fr.).

La aniversarea ta

Primește această mină a bietei mele fețe
te rog să primești această dragoste
primește ceea ce e în mine și ești tu.

Distrugeri

. . . în sărut, nu în cauză
Quevedo

Luptă cu cuvintele ce ocultează
și stinge furia trupului meu elementar.

Îndrăgostiți

o floare
nu departe de noapte
corpul meu nud
se deschide spre
delicata urgență a rouăi



AALLTTEERRNNAANNŢŢEE6622

Poem

Tu alegi legătura cu rana
în cazul în care ne vorbim tăcerea.
Tu faci din viața mea
această ceremonie atât de pură.

Durată

De aici el plecă în noaptea neagră
iar corpul său trebuia să locuiască în odaia aceasta
unde suspinele, pașii periculoși
nu vin, dar prezența lui
legată de acest pat în care plânge
o față înflăcărată,
tăinuită în întuneric,
piatră prețioasă.

Vocea ta

Ambuscadă în scrisul meu
cântă în poemul meu.
Dulce ta voce de ostatic
încremenită în memoria mea.
Pajura o înșfacă în evadarea sa.
Aer tatuat pentru un absent.
Ceas care mai bate
astfel ca nicicând să nu te trezești.

Uitare

de cealaltă parte a nopții
iubirea e posibilă
– ia-mă –
ia-mă între dulci substanțe
care mor în fiece zi în memoria ta

Pași pierduți

Înainte a fost o lumină
m-am născut în limba mea
la câțiva pași de dragoste.
Noapte deschisă. Noapte prezentă.

Alejandra PIZARNIK (1936 – 1972) / Argentina

S-a născut la Buenos Aires într-o familie de evrei
emigranți din Polonia. În 1954 este admisă la Facul-
tatea de Filosofie și Jurnalism a Universității din
capitala Argentinei, paralel studiind pictura. Frec-
ventează cursuri de psihanaliză.

În anii 1961-1964 a locuit la Paris, unde face
cunoștință cu Cortazar, Paz, Calvino etc. La Buenos
Aires e apropiată de cercul suprarealiștilor. Îl inter-
vievează de Borges. În 1966 i se acordă premiul
pentru poezie. În 1968 obține bursa Guggenheim, în
urma căreia are un sejur la New York.

După două tentative de suicid (1970 și 1972),
ultimele cinci luni din viață și le petrece în ospiciu,
la ieșirea din care își pune capăt zilelor cu o
supradoză de stupefiante.

Din edițiile sale antume amintim: „Cel mai străin
pământ” (1955), „Ultima curățenie” (1956), „Aven-
turile pierzaniei” (1963, cu o prefață de Octavio
Paz), „Extragerea pietrei prostiei” (1968), „Nume și
chipuri” (1969), „Infernul muzical” (1971), „Contesa
sângeroasă” (1971).

Creația sa este tradusă în engleză, franceză,
germană, italiană, portugheză, suedeză, cehă, rusă și
alte limbi.

Traducerea și prezentare: LEO BUTNARU
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exil:   A murit un sfânt, 1952, Jurnal de copilărie,
1958 şi Viitor petrecut, 1976, fiind o antologie a pro-
funzimilor de idei care integrează cele două dimen-
siuni ale destinului poetic, încadrat în ,,coincidentia
oppositorum”, după cum bine observa Mihaela Albu.
Pornind de la teoria lui Nicolaus Cusanus, îngriji-
toarea ediţiei demonstrează în prefaţă că Vintilă
Horia este un scriitor ,,proteic”, greu de cuprins în
rigorile critice, de aceea îl situează în paradigma
,,coincidenţei contrariilor”. Vintilă Horia este gân-
ditorul care a călătorit spre centrul Fiinţei, scriind
romane, eseuri, studii, interviuri, memorii, jurnale,
antologii de poezie, a iniţiat revista Meşterul Mano-
le, la fel ca Mircea Eliade, care a coordonat revista
Zalmoxis pentru a situa literatura română în con-
text universal. (A se vedea art. Pelerinaj spre centrul
fiinţei, în Luceafărul de dimineaţă, nr, 7, iulie 2017,
p. 16, semnat de A.D.). Autorul romanului Dumne-
zeu s-a născut în exil este ucenicul unor mari perso-
nalităţi modelatoare: Nichifor Crainic, Lucian Blaga
şi Nae Ionescu, exponentul unor nuclee de putere
spirituală, care au salvat „esenţa românească”, după
cum precizează în Memoriile unui fost Săgetător,
Vremea, 2015, p. 81 , repere ,,soteriologice” menţio-
nate şi în prefaţă. Mihaela Albu face o retrospectivă
a receptării critice a poeziei lui Vintilă Horia
citându-l pe Ovidiu Papadima, care observa încă de
la debut un ,,aliaj”, ,,un hotar incert între cerebra-
litate şi sensibilitate”, aprecieri consemnate în
Gândirea, nr. 2/1938.

Temele liricii lui Vintilă Horia sunt erosul şi
thanatosul, cunoaşterea şi însingurarea, copilăria şi
sacrul, pe de o parte, dar şi confruntarea cu istoria,
pe de altă parte. Eul liric, numindu-se un ,,om al
toamnei”, caută autoiluminarea şi zborul lăuntric.
Versurile din Cartea omului singur au ecouri
tradiţionaliste amintind de Psalmii arghezieni: ,,Şi-
am obosit de când Te caut, Doamne,/ Prin zvon de
ierni şi prin uscate toamne./ Nu vezi? Sunt singur şi
prea greu mi-e scrisul/ De-a nu Te fi-ntâlnit pe
nicio cale./ Dă-mi semn să-nchin Minunăţiei Tale,/
Condeiul greu, poemele şi visul.” (Culorile tăcerii,
textul Închinare, p. 73) Unele versuri par voicules-
ciene, având similitudini cu Poemele cu îngeri:
Revelaţie, Pieirea îngerului: ,,Doi îngeri stau de
vorbă pe-un acoperiş/ Le văd aripile însoţind ritmul

ANASTASIA DUMITRU

CULORILE TĂCERII

, ,Vintilă Horia, eşti un mare poet.”
Mircea Eliade

Apariţia antologiei de poezie Culorile tăcerii
este încă un pas pe care Editura Vremea îl face în
dificilul, dar necesarul demers de recuperare a
patrimoniului cultural românesc aflat încă în exil.
După traducerea şi publicarea volumelor lui Vintilă
Horia: Jurnalul unui „ţăran de la Dunăre”; Trilogia
exilului (Cavalerul resemnării, Prigoniţi-l pe Boeţiu,
Dumnezeu s-a născut în exil); Scrisoarea a şaptea; Un
mormânt în cer; Memoriile unui fost Săgetător, anul
trecut Editura Vremea a scos la lumină cartea de
eseuri Crucea, tradusă de Ileana Cantuniari şi prefa-
ţată de Radu Preda. În 2018, aceeaşi editură conti-
nuă aducerea acasă a operei lui Vintilă Horia prin
publicarea poeziei celui care este cunoscut cititorilor
români mai ales în calitate de romancier, laureat al
celebrului Premiu Goncourt, în 1960, pentru roma-
nul Dieu est né en exil, premiu care a fost contestat
de neprietenii autorului.

În cele 250 de pagini ale Culorilor tăcerii (edi-
ţie îngrijită, cuvânt-înainte, note şi comentarii de
Mihaela Albu), sunt selectate atât poeme din volu-
mele publicate în ţară: Procesiuni, 1937, Cetatea cu
duhuri, 1939 şi Cartea omului singur, 1941, cât şi în
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transdisciplinarea, ştiinţă contemporană iniţiată şi
aprofundată de Basarab Nicolescu, Transdisciplinari-
tatea (manifest), Editura Polirom, Iași, 1999, prefixul
trans însemnând ceea ce se află în același timp și între
discipline și dincolo de ele, presupunând ,,logica ter-
țului inclus”, ,,nevoia de punți” pentru accederea la
alte ,,niveluri de realitate” prin unitatea cunoașterii.
Vintilă Horia era convins că poezia nu poate fi ,,nouă”,
aşa cum era impusă cea din R.P.R., nu e în slujba
grupărilor politice, nu e sluga cezarilor, fiindcă arta
trebuie să fie numai o cale de cunoaştere a Adevă-
rului, de înţelegere a sensului lumii, ,,pentru a permite
o normală evoluţie a spiritului către un adevăr”.
Umbra şi lumina sunt laitmotivele şi simbolurile
artistului care vrea să înţeleagă sensul lumii, care
zboară între efemer şi etern, căruia îi este ,,scris să
lunece într-o stea.” (Când umbra va cuprinde…, p. 80)
Identificăm unele înrâuri din lirica universală moder-
nă (din Baudelaire, Rimbaud, Rainer Maria Rilke),
dar şi din cea românească, mai ales din poemele
bacoviene, blagiene etc., unele versuri sunt dedicate
mentorilor şi/ sau prietenilor dragi, lui Ion Pillat,
Nichifor Crainic, Ovidiu Caledoniu etc., pe care îi
readuce în lumina amintirilor. De la poetica expresio-
nistă, vitalistă, până la cea tradiţională, aşezată în
matca ,,de acasă”, sunt abordate temele fundamentale
ale liricii, trasându-se un ,,arc alb” al căutării de sen-
suri, al plonjării în mistere, mitul fiind liantul şi con-
stanta acestei poetici apreciate şi de Mircea Eliade,
care, după ce a citit A murit un sfânt, scria în 1951:
,,Vintilă Horia, eşti un mare poet… am descoperit po-
etul, marele poet în D-ta… aduci un univers cu totul
şi cu totul nou în poezia românească”, gânduri citate
pe coperta a patra a Culorilor tăcerii. Vintilă Horia
recunoştea că volumul A murit un sfânt a fost creat în
urma experienţei de la Assisi, a iniţierii în sacru, care
îi dă liricii sale ,,un sens unitar şi înnoitor.” În prefaţă
la acel volum, scria că a fost nevoit să se despartă de
Europa. Gândindu-se la condiţia scriitorului, anali-
zează felul pedepsei: a exilatului de acum 2000 de ani,
al lui Ovidiu, condamnat la ,,moarte simbolică” şi a
condeierului demn, cel al secolului XX, care nu mai
este surghiunit, ci dus direct la moarte sau în bezna
ocnei. Autorul volumului Procesiuni a prevestit căde-
rea comunismului: ,,Regimurile tiranilor de azi sunt
sortite să cadă, mai devreme sau mai târziu, pentru că

cuvintelor”, scrie Vintilă Horia. (p. 145) Aripa, zborul,
norii, lumina, cerul sunt dovezi ale poeticii înaltului
(teoretizată de Bachelard în studiul Aerul şi visele.
Eseu despre imaginaţia mişcării), pentru că prin zbor,
poetul măreşte spaţiul, şterge graniţele, schimbă
dimensiunile lumii.   Poetica lui Vintilă Horia este una
a ascensiunii, de aceea este folosit simbolul verticalită-
ţii salvatoare: castanul, măslinul, chiparosul migdalul,
portocalul etc., pomii din emisfera de jos, ori nucul,
cireşul, mărul – elemente din cronotopul copilăriei fe-
ricite de ,,acasă”, toate fiind simboluri ale lui axis
mundi, ale transcenderii. Eul liric foloseşte toposurile
trecerii, spaţii liminale, aflate mereu între (ţărmul,
marginea, vârful muntelui, Valea Umbrei, arcul, cora-
bia etc.) cu ajutorul cărora sugerează accesul spre
sacru. Categoria înaltului este alternată cu cea a
adâncului, aşa cum apare în Scafandrul, unde lumina
zenitului îl însoţeşte până în nadir, temă regăsită în
poemele lui Ion Barbu sau ale lui L. Blaga. Valea Um-
brei şi ,,lumina de sus” care îl ,,înconjoară ca o aureolă
de sfânt,” îngerii negri şi răi sunt alte elemente ale
coincidenţei contrarilor.

Miturile şi motivele obsesive sunt cele ale lui
Orfeu, tracul, primul poet al lumii; ale lui Pan, amin-
tindu-ne de poemele lui L. Blaga; ale lui Ovidius, cel
dintâi mare exilat la Pontul Euxin; ale lui Dante,
ghidat de Beatrice, muza salvatoare care îi spune (în
Cetatea cu duhuri): ,,Eşti încă muritor, Vintilă Horia”;
ale lui Don Quijote, luptătorul cu morile de vânt din
ţara adoptivă; dar mai ales mitul lui Ulise, rătăcitorul
în labirint, pornit în căutarea ţării natale, a cetăţii lui
Bucur, dar şi spre sine, poezia fiind (auto)cunoaştere.
Instanţa lirică se aseamănă cu jertfelnicul Meşterul
Manole, rămas ,,însingurat pe culmi de poezie.” (Des-
poetizare, p. 89-90) Alteori îl invocă pe Sfântul Ioan
Botezătorul, rugându-l să-i dea un nume nou, o altă
identitate cu care să poată intra în legendă pentru a
nu mai vedea actuala cetate a lui Bucur jefuită şi a nu
mai auzi ,,trăsura morţii”. Toiagul păstorului, evocat
în poemul Bucureşti, este ,,sfânta unealtă”, similară cu
cea a Căluşarilor, simbol al hotarului magic dintre
lumi, dintre sacru şi profan.

Culorile tăcerii este un volum-sinteză care
demonstrează că Vintilă Horia este o personalitate
complexă, cu preocupări diverse, aflate sub semnul
Logosului. Deschiderile sale spirituale anticipează
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închid în ele însele germenii propriei lor inferiorităţi,
ai incurabilei lor înfrângeri. În sistemul de vase co-
municante, care e omenirea modernă, preaplinul va
merge să umple într-o bună zi prea-golul de dincolo
de cortina de sticlă.” (Culorile tăcerii, p. 105) Cel ră-
mas fără patrie, ajuns un homo viator, sortit dezilu-
ziilor, caută mereu Itaca: ,,pământul iniţial, parfumul
unei pajişti, culorile unei poieni, aerul dulce al unei
primăveri, cuvintele unei voci cunoscute şi nemai-
auzite demult, zgomotul unei străzi de copilărie.”
,,Acasă e cuvântul cel mai plin de înţelesuri, în orice
limbă. Acasă... acolo a prins contur şi poftă de viaţă,
odată cu trupul, sufletul nostru fidel şi etern”, se
destăinuie Vintilă Horia, în ipostaza lui Ulise. (p. 106)
Călătorul ,,scrie sub semnul austral al Crucii Sudului”,
însă este cu gândul la insula natală, reperând ,,roţile
invizibile ale Carului Mare, simbol ceresc al unui
spaţiu care se cheamă România”. Patria are două
dimensiuni: una este cea a copilăriei, a vârstei de aur,
iar alta a ,,terorii istoriei”, a vârstei de fier, de aceea
,,acasă” este toposul sacru al Poeziei, al Cuvântului
salvator. ,,Paradisul e chiar aici, lângă noi, însă numai
morţii îl văd./ Noi trecem pe lângă el ca pe lângă o
apă turburată de ploi”, medita exilatul în poemul
Paradis, amintind de camuflarea sacrului în profan,
teorie a lui Mircea Eliade. Ambii cred în reverberaţiile
mitului, Eliade a scris La ţigănci şiNopţile de sânziene,
Vintilă Horia are eseuri, romane şi poeme, care stau
sub semnul benefic al încrederii în illo tempore. ,,Sub
pământ apele se întorc din călătorie…/ Iar roza va
creşte dintr-o seară roză.../ Numai chipul lui Dumne-
zeu, prezent şi ascuns,/ Rămâne veşnic fără răspuns/
În sumbra metamorfoză”, scria poetul în textul In
Unum Deum (p. 106); ,,Pe Dumnezeu L-am descope-
rit în fundul/ Unei fântâni – Împărţea dreptate/ Pri-
vind către cer” (Părinţilor mei, p. 170), idei ce trimit la
conceptul lui Nicolaus Cusanus (DeDeo abscondito).      

Pentru Vintilă Horia, poezia este o spovedanie,
o liturghie a sinelui, o rugă şi o revelaţie a albului şi a
aurorei, a ,,tăcerilor sihastre”. ,,Nu mă miram că sunt/
Eram… Ca o privire deschisă peste lume/ Acum sau de
totdeauna/ Plânsul cunoaşterii a-nceput/ Cu istoria
lui Don Quijote/ Ca-ntr-o oglindă profetică/ Îmi
citeam în tristele pagini/ Viitorul iubirii de oameni/
Cine iubeşte poate fi neiubit”, se confesează eul liric în
Jurnal de copilărie. (p. 172) Poezia este unirea cu propria

fiinţă, o profeţie şi o aventură a (auto)cunoaşterii, un
fel de cădere în zenit ori o urcare spre nadir, într-un
abis răsturnat ca al Pescarului Amin voiculescian sau
ca al Jocului secund barbian. Nietzsche prevestea că
,,adâncurile sunt în sus”, ele fiind proiecţii ale imagi-
naţiei dinamice, ale energiilor născânde din şi în noi
înşine. Coincidenţa contrariilor este calea regală a cu-
noaşterii, sursa tensiunii spirituale, care activează
imaginaţia poetică, deschizând punţi spre micro şi
macrocosmos, ca o sinergie a tăcerii vorbitoare, înăl-
ţătoare. Titlul antitetic al volumuluiViitor petrecut din
care face parte şi poemul Omagiu lui Jung despre
jocul cu umbre şi lumini, un joc al clarobscurului,
aminteşte de cunoaşterea luciferică, una din metafo-
rele revelatorii ale Poemelor luminii, volum scris de
maestrul său, L. Blaga, un alt spirit liber, fascinat de
calmul binefăcător al mitului. Vintilă Horia lasă în
urmă ,,veacul aflat sub copite de drac”, un veac ,,deo-
cheat” şi ca un ,,călugăr” se îndreaptă spre timpul tare
al originilor, spre ,,punctul alfa” de unde vin Atlanţii,
închinându-se numai ,,Fecioarei Poesis”. Cel aflat în
exil se gândeşte la România ajunsă o mare închisoare,
aşa cum reiese din poemul Crainic: ,,Mă gândesc,
maestre, la tine/ Şi, peste piedici, îţi spun pe nume./
Aflu că ţi-a fost foame/ Nu numai frică, nu numai
durere/ (Bătaie, frig, spaimă de viaţă şi de moarte)/
Dar şi foame de pâine, în fundăturile negre/ La care
te-au condamnat porcii de câine./ Te văd, în haosul
gherlei/ Tremurând în întuneric, cu fruntea/ Ta
roditoare de imagini”. (p. 222-223) Îi dedică poemul
mentorului său, celui care a dus ,,lumânarea caldă a
cunoaşterii”, celui care ,,taine cumplite” a descifrat,
celui ,,ascuns în Ţara de peste Veac”. Gândurile exila-
tului se îndreaptă şi către eroul mioritic, care îşi
îndrepta privirea nu spre răzbunare, ci spre ,,locul cu
lumină”. Întrebându-se La ce bun poeţii, eul liric răs-
punde: ,,Poetul face loc în cuvinte/ Pentru revenirea
zeului fugit,/ Cuvintele purifică templele,/ Izgonesc
ritmul orfan de melodie./ Poetul se anunţă şi naşte
din profeţie”. (p. 226) El crede în resorturile Logosului
care deschide taine, crede în Cuvântul care ,,din nou
va servi/ Dumnezeului mereu potrivit la cheia de
suflet.” Pentru Vintilă Horia, Christos este întâlnirea
de ,,sus cu cei de jos”, coborârea Lui în ,,spaţii grele”,
Iisus este ,,marca rosturilor noastre”, renaşterea noas-
tră sub chip de prunc, ,,răsărire şi crepuscul/ comple-
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tând întregul sferic.” Eseistul cunoaşte nu numai
mitologie şi teologie, ci şi cele mai noi teorii ale fizicii.
În Teleologie, evocându-l pe Planck, descrie ,,vârtejul
criptic”: ,,Cu nume adâncit în iniţiale,/ Ondulatoriu v,
din Planck cetire,/ Corpuscularul b în devenire/ Pul-
sând în spaţiu ruperi în semnale…/ Nici devenind,
nici îngheţat în quantic,/ împreunat cunoaşterii,
rodită/ Idee-mi fac de crez apocaliptic.” (p. 210-211)
Poezia sa este una profundă, gnomică şi esoterică,
deschizând noi perspective de înţelegere a sensurilor
ascunse, prin care putem accede fie la toposul arhaic
al runelor, fie la teoriile moderne ale cunoaşterii prin
care savanţii demonstrează ştergerea graniţelor dintre
,,om şi atom”, omul având posibilitatea de a fi pelerin
spre inimă şi spre stele, de a ,,urca spre galaxii” lăun-
trice şi exterioare.

Antologia îngrijită de Mihaela Albu este utilă nu
numai specialiştilor, ci şi publicului larg din ţara exi-
lului lui Ovidiu, a poetului care a înţeles drama pribe-
giei, suferinţă conştientizată şi de autorul care, îndră-
gind Tristia, a scris Dumnezeu s-a născut în exil. Pu-
blicarea volumelor Culorile tăcerii, Eseistica lui Vinti-
lă Horia - deschideri către transdisciplinaritate (Ed.
Aius, 2015), de Mihaela Albu şi de Dan Anghelescu
sau a revistei Antilethe, apărute sub egida Asociaţiei
Culturale „Carmina Balcanica”, fondate de Mihaela
Albu (primul număr din 2017, fiind dedicat lui Vin-
tilă Horia), iniţierea unor simpozioane internaţionale
despre exil etc. sunt dovezi ale preocupărilor constan-
te pentru rememorarea exilului românesc. Acest de-
mers necesar de recuperare a literaturii exilului, de
înţelegere a ,,culorilor tăcerii” este esenţial, fiindcă îi
reintegrăm în cultura noastră pe scriitorii care au
făcut parte din marele exod al secolului XX, pe inte-
lectualii români care au fugit de persecuţiile ,,fiarei
roşii.” Mihaela Albu, pledând pentru valorificarea
exilului, a ,,celeilalte Românii”, susţine: ,,O recuperare
totală ar însemna şi o dreaptă integrare, iar studierea
operelor de reală valoare, din cele mai diferite per-
spective, ar reprezenta nu numai o compensare, dar şi
o oglindă a modalităţii de conservare a identităţii în
condiţii de puternic conflict politic, social şi, nu în
cele din urmă, lingvistic”. (p. 9)

Opera lui Vintilă Horia, necunoscută încă mare-
lui public, rămâne actuală, mai ales în contextul no-
ului val de refugiaţi… poate că cele patru milioane de

români, care au plecat din 1989 până acum din ţară îşi
vor aduce aminte de Jurnalul copilăriei, de sensul durerii
şi al tăcerii... În prefaţa Antologiei poeţilor români în exil
(Buenos Aires, 1950), Vintilă Horia preciza că, după
armistiţiul din August 1944, se poate vorbi în istorie de o
emigraţie românească, de un exod în masă care a dat
naştere peste hotarele Ţării ,,unui microcosm românesc”
care a rezistat ,,în jurul aceloraşi mituri spirituale şi a
aceloraşi tradiţii culturale ca şi lumea românească răma-
să acasă”. (p. 235). Cel care a scris Culorile tăcerii credea
în poezia exilului, fiind ,,imaginea cea mai pură şi întrea-
gă a acestei dureri”, de aceea nu era de acord ca poezia să
fie sclava unui regim, care să respecte doctrina oficială a
Statului. Pentru că arta nu înseamnă ,,colaborare la o în-
treprindere” devenită cântătoare a   marxismului, Vintilă
Horia îi detesta pe cei care siluiau poezia şi renunţau la
dialogul dintre ,,om şi mister”, deposedând-o de semni-
ficaţia ei sacră. Poetul era împotriva ,,minunatei lumi
noi”, a ,,veseliei impuse”, a impostorilor, purtători de stea-
guri şi trompete, el pleda pentru durerea şi tăcerea ale-
şilor care vor să cunoască esenţa, a celor puţini care co-
boară fără torţe în lăuntrul fiinţei pentru a se înălţa. Vin-
tilă Horia recunoştea că pribegii veacului trecut au fugit
din calea morţii, pentru că „armatele liberatoare” au fost
educate nu numai să prade sistematic, ci şi să atace ,,fiin-
ţa neamului”, esenţa biologică şi spirituală a noastră. Po-
ezia a fost salvarea identitară a românilor din exil, care
purtau într-un buzunar ascuns ,,acel ban de aur pe care
stă gravat, pe de o parte, dorul întoarcerii, şi, pe cealaltă,
încrederea în întoarcere”, după cum afirmă Vintilă Horia,
gândind la ,,neamul care suferă între Nistru şi Tisa”.

Marii creatori români din exil (Mircea Eliade, Emil
Cioran, Eugen Ionescu, etc.), printre care şi Vintilă Horia,
şi-au salvat identitatea prin artă, prin ,,inciziile sacre”,
mizând pe valoarea soteriologică a creaţiei, de aceea re-
cuperarea valorilor exilului cultural înseamnă şi o cu-
noaştere a profunzimilor noastre, a ,,lumii româneşti”, a
naţionalului aflat în dialog cu universalul. Închei aceste
rânduri despreCulorile tăcerii, citându-l pe Vintilă Horia
care, în prefaţa la Antologia poeţilor români în exil, afir-
ma optimist: ,,Fie ca mesajul acestei antologii să ajungă
în sufletele tuturor românilor din pribegie şi să aprindă
în ele lumina încrederii în acea eternitate românească în
care poeţii au crezut întotdeauna”, nădejde de care avem
atâta nevoie mai ales în acest Centenar, din păcate, încă
al neunirii.
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KARL KROLOW

(1915 - 1999)

viaţa mea

scaunele sînt altfel aşezate
la finele unei convorbiri.
eu nu sînt unul singur.
eu sînt mulţi, în timp ce deodată
aud un ceas ticăind ori
fumez în pat o ţigară.
la început n-am ştiut.
este ca un tertip.
sacul lacrimal de sub ochi
mai puternic reliefat.
“viaţa mea” a existat tot atît de puţin
cum a-i spune că iubirea este
o treabă a posesiei.
stilul biografic înşală.
unii au
o carieră în urma lor.
eu privesc nimicuri
într-o vitrină, fără a cumpăra.
iarba, în care ai zăcut,
fără de taine rămîne.
să suferi de clipă
este un lucru nebătător la ochi.
fiecare zi este periculoasă
precum rapida curgere a sîngelui.
fără de vreun accident trăieşti, în aşteptarea
pe coridor a unui zgomot
a cărui însemnătate
o recunoşti prea tîrziu.

tu nu faci faţă la aceasta

aşa a fost
aşa va fi -
tu nu poţi face faţă la asta
hălăduieşti nu fără tălpi
prin amabile clipe,
fără de importanţă pentru alţii.
aşa este asta –
unitatea fizicii ori
bine sau rău.
purul adevăr
nu rezistă multă vreme.
ai dificultăţi
cu propriul trup:
aşa este –
pe căi ocolite
te apropii o leacă de final
pe drumul tău
într-o direcţie oarecare.
cu puteri istovite
se refugiază în mîna dreaptă
percepţia.
tu o înscrii.

a te mira

şi-atunci te miri,
rămîi cu gura căscată.
a fost atît de bine,
desigur pentru scurtă vreme -
vocile oamenilor de peste rîu.
au cîntat fiindcă era frumos,
să trăieşti astfel în această clipă
şi mai ales cînd bîntuie vîntul,
fără experienţa
timpului, fără de gînduri
îţi trece totul prin faţă.
un joc, nu este
un lucru serios,
reîntoarcerea de la ceva, ce înfloreşte.
nici un cuvînt scris
nu cîntăreşte aceasta. fumezi tăcut,
audiezi,
pleci tăcut care-ncotro.
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efectul chimiei

efectul chimiei - o tristeţe
se-nfiripă. plouă afară.
trebuie să ferești de umezeală
tabletele stivuite.
fiecare corp este trist în alt mod.
dorul după cineva, care
nu este de faţă, sporeşte.
este de parcă o anume pasăre
ar începe să cînte.
nu, nu eşti fericit,
cînd te perinzi prin visele cu ochi deschişi
printre oameni cu o altă limbă.
ne plouă în ochi.
neînţelegerile sporesc
deşi, uşile larg deschise.
în ce ţinut te aţii?
democraţi visători
se holbează în urma noastră.
trebuie să ne iubim,
cugetă ei.

zi fragmentară

zi fragmentară. ceva
nu e în ordine.
prea mult întîrziem în faţa mesei,
rîdem din inimă ori ne privim brusc
unul pe altul.
sub piele, cu toţii sîntem
din carne şi sînge.
totul e o treabă de noroc.
cineva s-a tăiat la deget
pe cînd deschidea o sticlă de Mosella
a băut cu sete, de parcă s-ar grăbi.
nimeni nu se pune la adăpost
Dat fiind că se face prea fierbinte.
orele expirate se petrec
egal în verdele ascuţit.
cîtă vreme ne ţine laolaltă timpul  ?
cîtă vreme rezişti la asta?

nici o panoramă

opiniile despre vreme se schimbă
şi un vînt batjocoritor se înalţă,
în orice caz o anume mişcare a aerului.
nimeni nu este atît de necugetat,
spre a acorda acestuia însemnătate.
nu se dezvoltă
nici o împletire de motiv,
însă a fost rapid prea cald
la subţiori, pata de sudoare
pe bluze şi cămăşi. tu poţi
să-ţi pierzi răsuflarea în trecere,
şi fiecare informaţie devine greoaie
în leneveala plină de gînduri,
ceva ca o neuroză generală,
această climă, nedemnă de nici o panoramă
precum istoria culturii
unui organ enigmatic
pancreasul şi simpla melancolie.
unii o ştiu altfel,
îşi ţin cîini împotriva singurătăţii.
acest lucru ajută o vreme,
nu este un ideal de comportare.
dai într-adevăr prea rapid
în transpiraţie, apoi simţi din nou
cum dinspre cap se moare
în vreme ce rochia ta de vară atîrnînd pe bară
iese din modă.

să nu pierzi timpul

tu nu ai timp de pierdut.
femeia străină, din faţa ta,
se gîndeşte  : el este bătrîn
am crescut. ne-am schimbat,
dormim într-un mod automat
ori rău, de multă vreme.
lumea nu devine mai clară
în vreme ce pui în mişcare o cutie muzicală.
un curs rapid în marxism
mîncarea pe sponci, dragostea
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în compartimentul de clasa a doua a trenului,
în grabă

nu schimbă nimic din starea
arterelor temporale.
cîteodată aşteptarea este frumoasă.
poate se deschide o uşă
şi totul este altfel.

jumătate de pepene

jumătatea de pepene de pe masa bucătăriei
are un nume real
ori mirosul de oţet.
un mod de viaţă dimpotrivă -
un trup cu părţile sale presate.
facem bine unul altuia
ori renunţi la toate acestea
într-un moment de sinceritate
care te împiedică
să nu loveşti.
tocmai ai visat
gazonul des, englezesc
şi ai fost deja neajutorat
în faţa implicării delăsării,
aprinzi prea tîrziu lumina.
întunericul definitiv
nu se poate apuca
ca aceste pepene înghiţit
pe care l-ai apucat la vreme,
fără a te mai gîndi.

KARL KROLOW

S-a născut în anul 1915 la Hanovra. Poeziile sale
timpurii sînt vizibil influenţate de lirica naturii a lui
Oskar Loercke şi W. Lehmann. Mai tîrziu a dezvoltat
un stil cu precădere experimental, abstact, caracteri-
zat prin bogăţia lexicală şi o compoziţie deosebit de
dinamică. Poeziile sale se lecturează ca o autobiogra-
fie, ca o încercare de autoreflectare asupra legăturilor

dintre fenomene, lucruri şi trăirile subiective. Un
timp îndrăgit, “risipit” se face resimţit mereu, însă  :
«   continuarea biografiei este deja cealaltă viaţă  ».

Numeroase volume de poezii – o existenţă
lirică, de o mare intensitate, evoluînd mereu între
preaplinul lumii şi nevoile instituite de timp, apar-
ţinînd unei poetici germane exemplare. In 1956
primeşte prestigiosul premiu Georg Buechner. Karl
Krolow este şi autorul unui volum intitulat Trans-
punere de lirică franceză din cinci secole (Nach-
dichtung franzoesischer Lyrik aus fuenf Jahrhun-
derten), o operă de referinţă în acest domeniu

versiunea românească și prezentare :ANDREI ZANCA
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JOAQUIN BAQUERO

mama ea şi Rita Hayworth
(mi madre y Rita Hayworth)

mamă
te rog
dansează ca Rita Hayworth
care te face să plîngi
în aceste filme
unde, cu o talie de viespe
şi cu umerii drepţi
ea zboară cu o ploaie de celuloid

mamă
vopseşte-ţi în roşu părul
dansează pentru publicul tău
scoate-ţi pentru o vreme visele din lada cu molii
uită spitalul, unde lucrezi
fii pentru tine însuţi, Rita Hayworth
lasă să ardă orezul
dansează
dansează cu dăruire deplină
cincisprezece minute istorice ale vieţii tale
cincisprezece minute
pe un fond fericit de
orez ars

televiziunea ucide
(televisión asesina)

am pierdut doi prieteni buni

au fost nişte soţi prietenoşi
pînă ce şi-au cumpărat unul din aceste aparate
unde oameni se mişcă dintr-o parte în alta

înainte ne-am amuzat împreună
însă acum îşi arată colţii
dacă îi deranjezi de la aceste vechi pelicule
care rulează seara

nu mai vorbesc cu tine
nu te privesc
nu-i interesează, dacă pleci mîine
în Groenlanda
ori dacă îţi creşte fasole în păr

am avut doi buni prieteni
telviziunea mi i-a ucis

temă dintotdeauna
(tema de siempre)

întotdeauna trebuie să-ţi iei rămas bun
de la cineva
să asculţi, cum se închide o uşă
să pîndeşti paşii
care se pierd pe pămînt
să auzi, cum te părăsesc
cum sînt capabili să te părăsească

mereu trebuie să descoperi o trădare
pe unul care se furişează
la miezul nopţii
o veste. “m-am dus”

trebuie să fii tare
să auzi, cum se închide o uşă
să rămîi nemişcat
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să pîndeşti paşii marii iubiri
care se pierd pe pămînt
şi să rămîi nemişcat

trebuie să înveţi, să trăieşti într-o casă
abandonată de noroc

Oraş unic
(ciudad unica)

iubesc acest oraş
floare a zorilor
gură întredeschisă
unde mă refugiez în vis
traversează strada un bărbat în direcţia

Malecón
O femeie cu un turban galben îi face semn
îl mîngîie cu mîna Ochún-ei1

în faţa unui cîrd de copii, care se joacă
plescăind în apă

iubesc acest oraş, unde nu m-am născut
piele neagră
piele albă
propria mea piele
demnitatea zidurilor ei
mîini obscure, prin care curg vine de lumină
sfîrcuri, acoperite cu frunze în ivirea zorilor

unicul oraş, în care aş dori să mor

____________
1 Ochún, zeița afro-cubană a iubirii, frumuseții și a

artelor frumoase; i se supun apele și cascadele, iar

culoare ei este aurie.

să laşi în urmă Havana
(abandonar Habana)

să laşi în urmă Havana
s-o abandonezi
să o laşi în umezeală

neatinsă să o laşi

sub ploaia suavă

să abandonezi Havana
să te abandonezi
fără de voie, s-o abandonezi

memoria blestemată
(la memoria maldita)

nu e teribil să-ţi laşi braţul
la un chirurg

teribil e să-ţi aduci aminte
că ai avut un braţ

teribil, nu este să îngropi un copil
teribil este să-ţi aduci aminte

că ai avut un copil

teribil nu este, că-ţi pierzi copilăria
teribil este că am avut o copilărie
o locuinţă plină de oameni
în curte, o tricicletă

teribil nu este, că eşti părăsit
teribilă este amintirea, că odată

n-ai fost singur

JOAQUIN BAQUERO

S-a născut în anul 1951 în Santiago de Cuba şi
trăieşte actulamente în Havana, und şi-a făcut un
nume ca poet, scenarist şi scriitor.

versiunea românească și prezentare :ANDREIZANCA
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Sper că nu-mi vor cere să renunţ la soţia mea...

Cu puţin timp în urmă, primise vizita unui înalt per-
sonaj din Alexandria. Vizitatorul nu era în trecere
prin Cirene, ci fusese anume trimis cu o scrisoare din
partea patriarhului. Sinesius recunoscuse imediat si-
giliul patriarhal. Mai primise şi alte scrisori de la Teo-
fil. Nu era nimic neobişnuit în dorinţa unui înalt slu-
jitor al Bisericii de a cunoaşte şi părerea unui filosof.
Conţinutul ultimei scrisori, însă, era întru totul sur-
prinzător. Patriarhul Teofil îi propunea hirotonia du-
pă canoanele bisericeşti, pentru a sluji ca episcop.

În primele clipe după lectura scrisorii, Sinesius avuse-
se o puternică reacţie de respingere. Termenii catego-
rici ai refuzului îi stăteau pe limbă. I-au fost necesare
mai multe minute de tăcere, ca să şi-i înghită. Izbutise
chiar să schiţeze şi un zâmbet. Apoi, cu mulţumirile
de rigoare pentru onoarea şi... aşa mai departe, solici-
tase un răgaz de gândire.

La sfârşitul vizitei, oferind un pahar de vin înaltului
oaspete, pusese totuşi întrebarea care îl obseda.

„De ce credeţi că Preacucernicul m-a ales tocmai pe
mine? Doar mă cunoaşte, ştie deja că, înainte de toa-
te, sunt un filosof.”

Surprinsese o sclipire în ochii interlocutorului. Iţirea
ironiei.

„Într-adevăr, sunteţi aşa cum aţi spus, un filosof îna-
inte de toate”, accentuase el. „Numai că numele vostru
a fost unica, repet, unica propunere a locuitorilor
oraşului Cirene. Chiar nu ştiţi nimic despre asta?”

Negase tacit. Chiar nu aflase nimic.

„În cazul acesta, pot adăuga că întreg Consiliul cetă-
ţenesc v-a recomandat ca pe un bun creştin, ca pe un
cetăţean de onoare al oraşului şi chiar ca pe singurul
om în care au cea mai mare încredere.”

Sinesius privi din nou spre silueta soţiei. În lumina
roşietică a apusului căpătase conturul unei statui de
bronz. Îşi trecu degetele de mai multe ori prin părul

VICTORIA COMNEA

EPISCOPUL PĂGÂN

Lui Dioscorus, preotul marelui Serapis la Alexandria,

din graţie divină: Sinesius, filosoful, te salută.

Un colţ al scrisorii abia începute săltă de câteva ori.
Briza nu mai purta cu ea căldura soarelui, ci răcoarea
înserării. Ziua se sfârşea.

Sinesius întoarse capul spre fereastra deschisă şi îşi
zări soţia. De când pierduse şi ultimul copil din cei
trei pe care îi născuse, mergea în fiecare seară pe plaja
din faţa casei lor. Nemişcată, privea minute în şir ma-
rea, chiar dincolo de ea, acolo unde imaginaţia o ajuta
să vadă chipuri şi întâmplări. Uneori auzea voci, per-
cepea cuvinte. Acolo, în acea lume îndepărtată şi in-
accesibilă, copiii continuau să crească. Treceau de
adolescenţă, dobândeau vigoarea şi prospeţimea tine-
reţii. Aveau o viaţă.

Sinesius înţelegea această retragere în imaginar, ne-
voia de consolare a soţiei sale. El însuşi se retrăsese
luni întregi, citind, scriind, experimentând diverse
reţete alchimice, pentru a putea îndura durerea. Din
fericire, rana pricinuită de moartea copiilor nu stin-
sese şi flacăra relaţiei lor. În timp, suferinţa revelase în
ei o nouă dimensiune a iubirii. Acum se înţelegeau, se
cunoşteau într-un fel mult mai adânc, decât la înce-
putul căsătoriei. Sinesius îşi iubea soţia şi, la rândul
lui, era un bărbat iubit.
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aspru, lipsit de viaţă, albit în totalitate. Apoi îşi apăsă
cu putere tâmplele, acolo unde i se adunau întotdea-
una nelinişti, îndoieli sau nostalgii dureroase. Avea de
luat o hotărâre de care depindea nu doar viitorul său,
ci şi viitorul femeii de la malul mării.

Reveni la scrisoarea începută. Trebuia să cunoască şi
părerea marelui preot, Dioscorus, omul de care îl le-
gau aproape toate momentele importante ale vieţii
lui, până la distrugerea sanctuarului din Alexandria.
Templul ridicat de primul Ptolemeu pe colina care
domina întreg oraşul nu mai exista. Creştinii fanatici
distruseseră totul, profanând până şi imaginea divini-
tăţii Serapis. Smulseseră mantia brodată care ocrotea
androginitatea magnificei statui. Serapis întruchipase
puterea masculină şi, deopotrivă, feminină care orân-
duise universul în chip desăvârşit. Era divinitatea care
dăruia adoratorilor săi cheile cunoaşterii subtile a
lumii. Coroana cu cele şapte raze fusese rostogolită zi-
le întregi pe străzile Alexandriei. Mai apoi se aflase că
cele şapte inteligenţe divine sfârşiseră în mâlul unui
ghiol puturos de la marginea oraşului.

Tot atunci dispăruse şi faimoasa bibliotecă ptolome-
ică, veritabilă casă a vieţii. Sinesius vizitase lăcaşul la
câteva zile după marele incendiu. Vântul vuia prin
odăile goale, stârnind, când şi când, roiuri de fluturi
negri, cernite rămăşiţe ale miilor de cărţi dispărute
pentru totdeauna. Dispăruse şi mândria bibliotecii:
sulurile lui Pitagora. Fiind manuscrise originale, erau
păstrate în tuburi de aur. Puţini aveau îngăduinţa de a
le citi. Dar, ca discipol al Hypatiei, Sinesius se numă-
rase printre cei puţini. Trăise atunci momente sacre,
de neuitat, când rămânea, cu toată fiinţa, prizonierul
revelaţiilor pricinuite de studierea lor.

Dioscorus dispăruse. La locuinţa lui nu mai găsise
decât un morman de cărămizi şi grinzi fumegânde.
Peste vreun an, primise câteva rânduri scrise în grabă
de un fidel slujitor al marelui preot. Dioscorus trăia
retras într-un sat de pe malul Nilului. În cele din urmă,
aflase că aderase la noua credinţă. Devenise creştin.

Cu toate acestea, Sinesius continua să vadă în el ace-
laşi mare sacerdot, aşa cum îl cunoscuse în tinereţe,
pe vremea când frecventa Academia din Alexandria

şi se străduia să aprofundeze filosofia, matematica
sau misteriile. Mergea la cursurile Hypatiei,
urmărea fascinantele ei prelegeri care stârneau
entuziasmul tuturor studenţilor.

Cea mai cunoscută dintre profesorii şi filosofii
vremii se bucura de stima şi simpatia tuturor.
Lucrările ei fiind cunoscute şi în alte ţări, Hypatia
primea teancuri de scrisori. Desigur, nu toţi
expeditorii îi cunoşteau adresa. Aceştia scriau doar
pentru marea filosoafă sau întâia matematiciană
sau chiar muza din Alexandria. Totuşi toate
scrisorile ajungeau cu bine la destinatară, fără
nicio întâziere.

Hypatia îşi ţinea uneori prelegerile sub cerul liber,
la lumina stelelor. În nopţile reci, studenţii aprin-
deau un foc în mijlocul vechiului amphitheatrum.
Se adunau în jurul acelui foc, erau acolo, dar
vorbele Hypatiei îi purta printre minunile şi
adevărurile revelate de cei mai mari gânditori ai
lumii.

Devenise discipolul, apoi prietenul, fratele şi chiar
fiul ei. Divina maestră aprecia mult setea lui de
cunoaştere, puterea de pătrundere, analogiile şi
comentariile lui pertinente. Îi acordase rara favoa-
re de a o vizita în locuinţa ei retrasă din mijlocul
pădurii de palmieri, dincolo de cartierul evreiesc
al oraşului.

La una din prelegerile ei nocturne, Hypatia dese-
nase un X pe nisipul arenei.

„În însemnările mele mai recente, am notat moar-
tea prin acest semn. Departe de a fi litera grecească
sau binecunoscuta necunoscută a matematicie-
nilor, semnul reprezintă, de fapt, alipirea a două
semne care stabilesc calitatea sau poziţia unui ele-
ment dat faţă de un altul; sau, în cazul morţii, cali-
tatea de similar dar opus, pentru că ea, moartea,
nu este nimic altceva decât un moment de răsucire
a vieţii noastre spre o mai desăvârşită, deplină
spiritualitate.

Poate că divina femeie se gândise atunci la apropi-
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ata sa moarte. Poate că doar încerca să-şi risipească
teama. Zilnic primea ameninţări de la fanaticii
creştini. Privirile lor pline de ură o însoţeau pe tot
parcursul drumului spre Academie sau înapoi, spre
casă.

Într-una din seri, Hypatia îi încredinţase mai multe
suluri. Nehotărât, o întrebase de ce renunţa la ele.

„Teamă mi-e că voi suferi cumplit, dacă vor fi dis-
truse din cauza mea. Ia-le, Sinesius! Ia-le şi întoarce-
te degrabă în Cirene.”

Privise într-o parte, apoi adăugase că, odată ajuns
acolo, va trebui să adere neîntârziat la noua religie.

„Aşa cum te cunosc, vei rămâne pitagorician, in-
diferent ce vor rosti buzele tale.”

„Dar asta este ipocrizie”, replicase.

„Desigur, dragul meu copil. Însă acum trăim sub
tirania fanatismului religios. Ipocrizia va fi singura
cale de supravieţuire a spiritului. Orele luminii s-au
terminat. De acum înainte, va domni doar întuneri-
cul. Nu un an, doi, ci o lungă perioadă, un aevum.”

Curând după întoarcerea lui în Cirenaica natală,
aflase despre moartea celei care îi fusese un minunat
mentor, prietenă, soră şi mamă. Susţinerea lui Oreste,
prefectul Alexandriei care se împotrivea expulzării
evreilor din oraş oferise un bun motiv pentru acţiu-
nile fanaticilor. Mânaţi doar de demonii urii şi fără
pic de milă creştinească, aceşti ignoranţi smulseseră
viaţa Hypatiei în cel mai odios mod.

Ceva mai târziu, Sinesius îşi însoţi soţia la obişnuita
cină frugală pe care o luau pe plajă, la lumina unui
foc: peşte fript, curmale şi vin. Undeva, în apropiere,
cineva încerca un ritm nou, îl dibuia, lovind tambu-
rina cu degete nesigure. Uneori, sunetele încetau şi
soţii aşteptau reluările, savurând răcoarea vinului,
schimbând priviri amuzate între ei.

Soţia îi ceru apoi servitorului să strângă resturile.
După plecarea acestuia, merse până la linia albă de

spumă de la marginea mării şi Sinesius abia auzi
cuvintele ei. Îl întreba dacă va accepta hirotonia.
- Nu cred că pot, draga mea. Hm! Sunt un om căsă-
torit... Am avut copii... Viaţa mea, tot ceea ce am cu-
noscut şi am trăit mă îndeamnă să refuz. Întreaga mea
fiinţă se opune acestei propuneri. Se răzvrăteşte. Înţe-
legi? Doar tu ştii bine cât de profund este dispreţul
meu pentru dogmele contrare filosofiei. N-aş putea
renunţa niciodată la Platon, Aristotel şi, cu atât mai
mult, la Pitagora. Ei sunt marii magicieni ai gândirii.
Este adevărat, merg la biserică, însă numai ţie ţi-am
mărturisit cât de greu îmi este să îndur lălăiala popilor
şi milogeala enoriaşilor, rugile lor infantile, primitive,
rugile unor sclavi ignoranţi. Ca păgân, mi-e foarte
greu să le accept. Eu încă mai practic adoraţia men-
tală, desăvârşită, genul de adoraţie care eliberează in-
telectul, care ajută la descifrarea sacrului.

Sinesius îşi muşcă buzele.

- Şi ar mai fi încă ceva. Ei bine, eu ştiu adevărul.

Soţia reveni lângă el.

- Chiar despre asta ţineam să vorbim, dragul meu! Tu
cunoşti adevărul. Ştii bine cine a fost adevărata mamă
a lui Isus. Ai citit scrierile Mariei Evreica, cea despre
care se spune că l-ar fi iniţiat pe marele Democrit.

Sinesius participase la ceremoniile din criptele subte-
rane ale sanctuarului din Alexandria. La rândul său,
fiind un iniţiat, aflase despre preaînţeleapta Maria.
Mulţi o citau ca autoare a unor scrieri sau discursuri
mult apreciate. Numele Mariei Evreica era menţionat
şi în listele vechi printre filosofii dedicaţi ştiinţei sacre,
alchimia. Iar soţul Mariei, meşterul Iosif, fusese un
galileean de viţă nobilă care adoptase cultul esenie-
nilor. Respectase rânduielile stabilite în relaţia sa cu
soţia sau cu fiii săi. Iată de ce copilul Isus se alăturase
de timpuriu comunităţii esenienilor, unde fusese
cercetat şi iniţiat de preoţii care păstrau Legământul
lui Dumnezeu. Mult mai târziu apăruse legenda naş-
terii lui Isus imaginată de gnostici şi preluată, mai
apoi, de zecile de evanghelii din care, în cele din ur-
mă, Biserica agrease doar patru.
- Aşadar, reluă soţia, nu văd ce te-ar putea împiedica
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să binecuvântezi, ca episcop, acea femeie preaînţe-
leaptă?... Iar, în privinţa căsătoriei, dacă ţi se va cere ,
nu văd de ce n-ai accepta să renunţi la mine. În fond,
dragul meu, ceea ce ne leagă nu depinde de...

Sinesius o trase în braţele lui.

- Crezi că eu aş putea renunţa vreodată la tine, iubirea
mea? N-aş putea face asta nici pentru zece episcopate.
Târziu, spre dimineaţă, Sinesius reuşi să termine scri-
soarea către marele sacerdot. După ce o încredinţă
unui mesager, luă cu sine un opaiţ şi coborî în camera
subterană care îi servea drept laborator. Lumina pâl-
pâitoare mângâia pe rând diversele retorte, creuzete,
fiole, mojare, foale, vase cu pulberi înşiruite pe rafturi
şi mese. Era o mângâiere de rămas bun. Acolo, prin-
tre acele obiecte concrete ale experimentelor sale al-
chimice, atât de familiare, Sinesius realiză cu toată
luciditatea evidenţa: nu putea refuza propunerea pa-
triarhului. Aprecierea, chiar prietenia de care se bu-
curase până atunci din partea lui Teofil se puteau
transforma în ură dacă nu accepta. Patriarhul era un
apropiat al împăratului. Mergea deseori la Constanti-
nopol. Îşi consolida poziţia. La ultimul sinod prezidat
de el reuşise chiar performanţa demiterii marelui său
rival, Ioan Gură de Aur, arhiereu al Bisericii Orto-
doxe, teolog şi orator strălucit. Mai erau desigur şi
concetăţenii lui. Nu dorea ca refuzul său să fie perce-
put ca o sfidare.

Mergând la obişnuita vânătoare cu şoimi din ziua
următoare, Sinesius nu reuşi să vâneze nimic.
Heraclianus îl trase la umbra unui pom.

- Ce-i cu tine? îl întrebă.

Cum între ei exista o relaţie de sinceritate armonioa-
să, Sinesius îi împărtăşi temerile lui legate de propu-
nerea lui Teofil.

- Scopul vieţii este bucuria de a trăi cu sufletul împă-
cat, netulburat de frică, nici otrăvit de îndoială. Dar
ce bucurie voi mai avea eu, dacă va trebui să renunţ la
scris, la convingeri, poate chiar la această nevinovată
vânătoare cu şoimi?
Heraclianus îl linişti, asigurându-l că va fi cel mai bun

episcop.
- De ce crezi asta?

- Pentru că tu nu vei ajunge niciodată un creştin
fanatic.

- În schimb ei, fanaticii vor putea pune mâna pe mi-
ne aşa, peste noapte, pentru vreun motiv sau altul,
mai mult sau mai puţin real. Te-ai gândit vreodată ce
s-ar fi ales de Maria Evreica, dacă ar fi fost contempo-
rana noastră? Ei bine, ar fi fost jupuită de vie, târâtă
pe străzi şi arsă pe rug la fel ca Hypatia.

- Văd că eşti de-a dreptul furios. Să înţeleg că vrei să
refuzi onoarea şi încrederea pe care ţi-au acordat-o
toţi locuitorii oraşului? Greşeşti Sinesius. Crezi că ei
nu-ţi cunosc preocupările. Dimpotrivă! Dar ei mai
ştiu încă un lucru: dincolo de preocupările şi
convingerile tale, tu nu le vei trăda niciodată aştep-
tările. Te bucuri de toată încrederea şi respectul lor.
Iar ceea ce ai primit de la ei, se cuvine să le dăruieşti la
rândul tău.

Mesagerul trimis în Egipt reveni peste câteva zile. În
răspunsul lui, şi marele sacerdot îl îndemna să
accepte. (. . . . . . )

Sinesius lăsă scrisoarea lui Dioscorus pe masă. Ieşi
din casă şi merse pe malul mării. Privi licărirea
stelelor şi a lunii peste vistieria ei întunecată, cu
sentimentul că lua în stăpânire adâncul lucrurilor
ascunse. Ascultă cu plăcere ritmul nou al tamburinei,
răzbind de undeva, din apropiere. Şi, pentru prima
oară, după atâtea zile de frământări şi îndoieli, se
simţi cu totul eliberat. Mental, îşi formulase deja
răspunsul la propunerea patriarhului: sunt gata să
accept hirotonia, dacă mi se va permite să-mi păstrez
convingerile filosofice şi să rămân fidel jurământului
dat soţiei mele mult iubite la căsătoria noastră.

Repetă hotărârea cu glas tare, acoperind susurul
valurilor care îi mângâiau picioarele goale.

Da! Voi sluji ca episcop. Voi sluji acelei femei, Maria
Evreica, preaînţeleapta Myriam şi lui Isus, fiul ei, cel
iniţiat de esenienii din Engaddi. Ei bine, voi fi primul
episcopaliter paganus.
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Poem despre oamenii care numai au voie
să se reproducă

Câte ofrande, câtă osândă?
toate la fel, toate la fel
înmulţeşte-ţi plânsul – lacrimile
stăpâneşte-ţi râsul – grimasa
E greu de aflat, ceea ce
este greu de aflat?

Ca să i se vadă omului
ce îi e scris în (pe) frunte
întâi se vor descifra
scrierile cuneiforme ale scalpului cărora
îndeobşte li se mai spun
şi riduri.
Mai apoi nu foarte departe
mărturiile celor care au ars
pe rug ori au fost spânzuraţi

de cordonul ombilical al tăcerii
la capătul frigului întâlneşti prin credinţă
neprihănirea.

Aici este adevărata caligrafie
a visului
oarbe toate statuile – amuţite şi templele
iubeşte-ţi duşmanul şi ai grijă cum
îţi desfaci picioarele, cum pui mirodeniile
amestecă până la spumă
cu a doua mână stângă căci
dinvenin s-anăscutpiatra– sareaamarăa tămăduirii
inutila trepanaţie

Iar acum (cât acum?) nu rata
sărbătoarea neştiută a devenirii
lucrurilor mărunte când
zarurile au fost aruncate – crăpate
precum puterea omenească care
purcede de la rău,
precum râul îşi schimbă
sensul de curgere,
precum prin pâine Îl va ţâşni sângele.

GABRIEL COJOCARU

Sosirea la fotografie *

„Dar eu vă spun iubiţi-i pe vrăşmaşii voştri,

binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine

celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă

asupresc şi vă prigonesc”

(Matei, 5 : 44)

Fie ca icoana fiarei să stea de pază
trecerii zilelor împotriva aceluiaşi pocnet
ce dă startul în SÂMBĂTA păzirii DUMINICII.
În cursul firesc suliţa întinăciunii să se
înfigă cât mai adânc în zgura zilei de LUNI…

În forţă Marţi debutează cu trei ceasuri rele –
trei aruncări de la mare distanţă, se odihnesc stelele
scorul nu mai poate fi controlat căci MIERCURI
te rătăceşti căutând răbdarea îngerilor păzitori.
Teme-te într-o zi de joi de botezul
fierarului precum umbra de soare, precum un
colecţionar de coaste femeieşti căci a fost

moartea înghesuită de biruinţă VINEREA –
morarul şi-a licitat sufletul
bidiviul tău a înfrânt chiar
dacă arbitrii l-au văzut câştigător
şi după… sosirea la fotografie
a îngerilor iertători second hand.
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Şi ce să mai spui despre un botez
care nu era necesar…
toate la fel, toate-s la fel.

Legământ

Uneori e sfatul de care te pierzi
alunecând ca printr-o clepsidră
preponderent zăvorul, uşa, poarta
ţi se scurg printre degete
şi nu ai cum să scapi de o ciumă
a unor sentimente/suferinţe devoalate
de bucurat se bucură turma,
dar numai după ce a trecut furtuna
şi doar atunci jubilezi ca şi cum ai
găsi o ţigară nestinsă şi poţi păşi
deasupra apei măcar în vis.

În marşarier

de unde această durere-plăcere
care te face să râzi-plângi
n-am văzut numai un zâmbet chinuit
de-atâta lumină năimită.

ci ea ţi se plimbă prin tot corpul
e chiar plăcerea-durerea
sosită de pe o altă planetă.

cine-şi revendică umbra ascunsă-n
rever şi te va legăna
printre stele?
care dintre ele va fi
doar steaua ta?

aplauze şi apoi tăcere
şi totul se petrece-n marşarier...

Torna umbra

Hei, voi din neamul acela al
maimuţelor care lăcrimează când fac sex
cu limbi despicate şi urechea-n cruce
cât te mai pot duce, când o să ne-apuce
– strigăm ca disperații ca să moară spurcații –
Ei, ei numai ei cu moartea cum se-mblăteau
chiar aici.. . cât aici? când atunci cu inima

ne-mbrăcam
şi cele cărări cu bucurie în urmă lăsate
topitele semafoare, sehr gut,sehr gut,
linişte, linişte...
că doar asta este victoria fără luptă
ÎNFRÂNGEREA – şi iartă-ne pentru ziua
când cuvintele vor fugi din frigidere
spune-i tatălui nostru albastru
să vorbească cu mai vitregul tată galben,
pentru ca să o anunțe pe mama noastră roșie
și să-i aducă
la cunoștință... ca să nu mai rămână gravidă
şi să nu-i mai iasă copilul cu sexul rupt.
Ca să moară spurcații, strigăm ca disperații
înlănțuiți în tribune până la final
„Hagymasi Peter, Hagymasi Pall,
a barometer nem inponal…”1

căci Patria nu ne refuză niciodată
dreptul de a fi sodomizați!
căci Patria nu ne refuză niciodată
dreptul de a fi sodomizați!

______________
1 „Ceparu Petre, Ceparu Paul, / barometrul nu ne
va impune…“.

* din volumul Schimbare de sânge, ed. Grinta, 2018
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hălăciugă de păr vâlvoi, asta se putea vedea pe capul
lui.

—  Hî-hî-hî! hohoti Florică plângând amarnic.
Jalea adâncă îl făcea să se îndoaie din şale. Copiii îl
văzură ştergându-şi obrajii cu un prosop, pe care
apoi îl stoarse deasupra găleţii, şi din prosop curse
un şuvoi de apă.

Luca fu de-a dreptul îngrijorat.
—  Plânge de-adevăratelea? îl întrebă el pe Tati.
Tati se apropie de urechea lui şi îi răspunse cu

voce scăzută, ca să nu îi deranjeze pe cei din jur:
—  Ei! Se preface, Luca.

Precauţia lui de a vorbi cu voce scăzută se do-
vedi exagerată fiindcă iată, la rândul lui, un băiat de
pe rândul din faţa lor tocmai îl întrebase pe tatăl său
acelaşi lucru: —  Plânge de-adevăratelea? Şi un alt
băiat din stânga o întrebă pe mama lui dacă Florică
plânge de-adevăratelea, şi acelaşi lucru întrebă şi
fetiţa de dincolo, şi băiatul de răs-dincolo, şi cel de
răs-răs-dincolo. Şi tuturor părinţii le răspundeau
acelaşi lucru: Ei, aş! Se preface.

Florică plângea de mama focului şi îşi storcea
prosopul deasupra găleţii. Până când un domn înalt
şi corpolent, îmbrăcat cu un frac elegant, impunător
precum directorul circului, ieşi din culise şi păşi la
rândul său spre centrul arenei, cu un microfon în
dreptul gurii.

—  De ce plângi, Florică? întrebă directorul
luându-şi o poză teatrală. Avea o teatralitate firească,
ar fi zis unchiul Liviu dacă ar fi fost de faţă, dar din
păcate nu era.

Florică se întoarse oţărât către director, cu faţa
schimonosită de durere... prefăcută.

—  Trebuie să chem în arenă un copil! explică
Florică, şi îşi mai stoarse o dată prosopul-batistă
deasupra găleţii.

—  Păi şi de ce nu-l chemi? întrebă directorul.
—  De ce? Pentru că trebuie să chem un anume

copil, se văicări clovnul. Şi sunt atâţia copii pe-aicea
şi mi-e teamă să nu se supere!

—  Zău? Directorului i se lungi faţa, semn că
înţelegea perfect suferinţa clovnului. Şi pe cine
trebuie să chemi tu, Florică, ia zi!

—  Pe Luca! răspunse Florică tânguindu-se.
—  Zău? Pe Luca? Şi eşti sigur că Luca e aici în

sală?

PAUL TUMANIAN

CARUSEL

Fanfara circului era aşezată deasupra intrării în
arenă, pe o platformă cu parapet. În faţa ei, capel-
maistrul stătea nemişcat, cu ambele mâini ridicate, iar
în mâna dreaptă ţinea o baghetă. Capul şi-l întorsese
pe jumătate, peste umăr, privind jos în arenă, gata să
dea semnalul începerii muzicii exact la momentul
potrivit. Cât timp pe arenă se perindaseră zebrele,
elefanţii şi căţeii ridicaţi în două picioare, ţop-ţop, în
şir, unul cu labele din faţă pe spinarea celui dinainte,
capelmaistrul nu găsise nimic vrednic de luat în
seamă: toate se repetau, spectacol după spectacol,
aidoma. Acum însă în arenă urma să intre clovnul
Florică. Aşa că, dacă stătea cu capul întors spre arenă,
era nu numai ca să nu scape momentul când fanfara
trebuia să înceapă să cânte, ci şi fiindcă era la rândul
lui curios: cu Florică nu puteai să fii niciodată sigur că
nu îi vor trece prin minte cine ştie ce năzdrăvănii
nemaivăzute. Împreună cu capelmaistrul, mulţimea
de copii din sală aştepta cu sufletul la gură.

Un spot luminos îl urmări pe clovnul Florică din
clipa când se ivi strecurându-se printre draperiile
roşii de la intrarea artiştilor şi păşi cu paşi mari şi
elastici, oprindu-se în centrul arenei. Era îmbrăcat cu
pantaloni verzi, cu bretele, largi cât să încapă doi ca el,
şi cămaşă roşie, iar în picioare purta nişte pantofi
mari cât nişte bărcuţe. În mână ţinea o găleată. O
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—  Sunt sigur! răspunse clovnul continuând să
se jelească. Uite-l acolo!

Şi întinse o mână arătând undeva în mulţime...
. . .Undeva în mulţime, unde Mami şi Tati făcură

între ei feţe-feţe.
—  Mami, da’ de unde ştie cum mă cheamă?

vru Luca să afle.
—  E! Asta e o întrebare, recunoscu Mami

dificultatea momentului.
Tati îl ridicase pe Luca în faţa sa, ţinându-l de

mijloc, cu faţa spre sală, de parcă ar fi vrut să-l
vadă toată lumea, iar Luca, în picioare, ţinut de
Tati, se sprijinea cu picioarele depărtate pe cele
două braţe ale scaunului.

—  Aha, zise directorul circului uitându-se
drept spre ei, văd şi eu că Luca e prezent.

—  Întrebarea e dacă Luca vrea să vină în a-
renă, îşi dădu Florică cu părerea.

—  Nu! îl contrazise directorul pe un ton tea-
tral şi impresionant. Întrebarea e dacă îl lasă Mami
şi Tati! Asta e adevărata întrebare!

—  Trebuia să-mi dea prin cap! recunoscu
tânguitor Florică. Dar dacă am capul sec, ce să fac!
Un val de râs se ridică din sală şi se înălţă spre
înaltul cupolei.

—  Ce facem? întrebă Mami şuierător, din col-
ţul gurii, întorcându-se discret către Tati şi
ascunzându-şi întrebarea de vecini.

—  Să-l întrebăm pe el, propuse Tati.
—  Da, vreau! răspunse Luca cu entuziasm.

Vorbi atât de tare, că îl auzi până şi directorul
circului, de acolo de jos, din centrul arenei.

—  Se pare că ai noroc, îi spuse directorul lui
Florică. Luca vrea să vină!

Şi era şi el fericit.
Luca deja cobora pe culoarul îngust dintre

scaune, sub privirile tuturor, păşind cu grijă pe
treptele care păreau să fie un pic cam prea înalte
pentru un copil ca el. Încălecă voiniceşte mantinela
şi se trezi în arenă.

—  Doamne-dumnezeule! îşi strânse Mami
palmele în dreptul pieptului. Să nu păţească ceva!

—  N-o să păţească nimica, o linişti Tati. Nu-i
strică un pic de aventură în public. Ai văzut, noi,
cât suntem de mari, când e să apărem în public,
dăm din colţ în colţ. Las’ să se-obişnuiască.

—  Bine ai venit, Luca! îl întâmpină clovnul cu
entuziasm. Brusc, uitase de orice tânguială. —  Dă-
mi voie să-ţi pun asta, aşa, ca s-audă toată lumea ce
spui. Şi în înfipse în guler un microfon nu cu mult
mai mare decât un ac cu gămălie. —  Ştii ce trebuie
să facem, nu?

—  Nu, recunoscu Luca.
—  Nu?! se miră exagerat Florică. Păi uite,

trebuie să facem pomişorul ăsta să crească. Şi arătă
cu degetul un loc nu prea departe de centrul
arenei.

—  Care pomişor? Luca era nedumerit fiindcă
acolo unde arătase clovnul nu era decât o
grămăjoară de rumeguş.

—  Cum care?! Florică o ţinea tot într-o mira-
re. Ia stropitoarea de colo şi udă, să vedem ce se-
ntâmplă.

Luca găsi în preajmă, gata pregătită, o stropit-
oare mică, verde. O luă şi turnă câteva picături de
apă peste grămăjoara de rumeguş.

Capelmaistrul, fericit că în sfârşit venise
momentul aşteptat, dădu din baghetă de două ori
şi fanfara scoase cu toate instrumentele două
accente muzicale: Tum-tum!

Şi în aceeaşi clipă, din rumeguş se înălţă vârful
unui... Ce era acela? Chiar un pomişor?

—  Ca din pământ! comentă Mami acolo sus,
în stal. Uitase să-şi ia mâinile împreunate de la
piept, aşa că întâmplarea de pe arenă căpătă în
ochii ei un dramatism aparte. Şi poate nu doar în
ochii ei.

—  Ca din rumeguş! ţinu Tati să strice efectul
magnific creat de Mami.

Luca rămăsese cu gura căscată. Ar fi întrebat:
Ăsta de unde a apărut? Dar îi fu teamă să nu se
facă de râs.

—  Ia mai udă un pic! îl îndemnă clovnul.
Luca mai lăsă câteva picături să cadă din stro-

pitoare la rădăcina pomişorului abia ivit, fanfara
scoase alte două accente muzicale Tum-tum! Şi
pomişorul se mai înălţă o dată, cam de o palmă.
După care fanfara scoase un sunet ţuguiat-fluie-
rător şi tulpina pomişorului lunecă în sus binişor.
Ba, dacă stăm să ne gândim, chiar bine de tot.

—  Un metru? se întrebă Mami sus în stal, cu
inima cât un purice.
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Ei, poate că nu era chiar un metru, dar era de-
ajuns ca Luca să rămână încă o dată cu gura
căscată.

—  Mai udăm? îl întrebă Florică pe Luca..
Luca nici nu mai îndrăzni să spună că da, de

teamă că pomişorul ar putea s-o ia razna în sus şi s-
ajungă poate, pe negândite, la cine ştie ce înălţime,
poate chiar până în vârful cupolei circului. Dar
pomişorul, la un nou sunet ţuguiat al fanfarei,
crescu oricum, chiar şi neudat.

—  Ho-ho! strigă Florică, în al nouălea cer. Ce
zici de asta! Şi porni cu paşi mari şi elastici să dea
ocol pomişorului, păşind cu pantofii săi mari cât
nişte bărcuţe.

—  Ia uite! strigă Mami de la locul ei. Panglici!
Şi într-adevăr de crengile pomişorului.. . Dar,

ia staţi! Mai era pomişor? Sau ajunsese deja ditamai
pomul? De crengile pomului atârnau într-adevăr
panglici. Frunze nu prea avea, sau, ca s-o spunem
pe-a dreaptă, nu avea deloc, dar panglici, oho! o
mulţime: roşii, albastre, verzi, portocalii, toate
culorile!

Luca stătea dedesubt şi se uita fascinat în sus,
la panglicile pe care le legăna o adiere venită de nu
se ştie unde. Adiere să fi fost aceea? Sau pomişorul
se mişca? Începuse oare să se rotească pomişorul?
Ba bine că nu! Şi rotindu-se, continua să crească.

—  Ai văzut ce-ai făcut dacă ai pus prea multă
apă! îl mustră clovnul Florică cu voce plângăreaţă.
Ai pus prea multă apă şi pomişorul nu se mai
opreşte din crescut!

—  Eu? se dezvinovăţi Luca cu glas pierit. Eu...
n-am pus prea multă apă. Creşte el singur.

—  Zău? făcu Florică neştiind ce să mai creadă.
Creşte el singur, zici? Părea la rândul lui depăşit de
situaţie.

Panglicile nu mai erau panglici.
Ci frânghii.
Şi tot colorate, la fel ca panglicile.
Frânghiile se roteau, culorile se perindau pe

dinaintea ochilor uimiţi ai lui Luca, iar la capetele
frânghiilor...

Mami fu prima care ghici:
—  E un carusel! Şi bătu din palme. Căci la

capetele frânghiilor se iviseră...
—  Scăunele? fu rândul lui Tati să se minuneze.

Da’ cum aşa?
De fapt, noi spunem că Mami a fost prima ca-

re a ghicit, dar siguri nu putem fi. Nu-i deloc
exclus ca alţi copii să fi observat înaintea ei. Dar
erau aşa de mulţi, că nu aveai cum să ştii cine ce
vedea primul şi cine ce ghicea mai întâi în sala
aceea plină ochi.

—  Ai văzut ce-ai făcut, Florică!
Directorul circului era încă acolo şi se răstea la

clovn. Dacă nu te pricepi să duci o treabă pân’ la
capăt, n-o mai începe! Zău aşa! Ce ne facem acum
cu ditamai caruselul în circul nostru? Cine o să
ocupe atâtea scăunele care acuma, ia uite, se-nvârt
degeaba? Ce zici de asta?

—  Nu ştiu! se smiorcăi clovnul. Din nou îşi
şterse obrajii de lacrimi cu prosopul, după care
stoarse prosopul deasupra găleţii. Dar de astă dată
lacrimile îi curgeau atât de tare, că prosopul nu
mai făcea faţă: sub caruselul care se învârtea de
zor, lacrimile lui Florică îi ţâşneau din ochi ca
două izvoraşe şi cădeau pe jos, la două palme de
uriaşii săi pantofi-bărcuţă. Până şi din urechi îi
ţâşneau pârâiaşe de lacrimi. Mulţimea de copii
deja urla de atâta veselie.

—  Ce te tot smiorcăi atâta! îl muştrului direc-
torul pe Florică. Nu te plângeai tu mai devreme că
nu ştii ce să mai faci ca să nu se supere pe tine
ceilalţi copii fiindcă e musai să inviţi în arenă un
singur copil? De ce era musai, asta n-am înţeles!
Dar, mă rog. Ei uite că acuma ai prilejul să-i inviţi
şi pe alţii. Ce mai stai! Invită-i!

Doar o clipă se uită Tati în înaltul cupolei,
să-şi facă o idee dacă mai rămânea vreun pic de
loc pentru pomul-carusel să crească, iar când şi-i
coborî la loc, văzu toate scăunelele caruselului
ocupate de copii. Vru s-o întrebe pe Mami, care
fusese atentă tot timpul, când şi cum se putuse
întâmpla o minune ca asta, dar ştia şi el, la fel cum
ştiuse şi Luca cu altă ocazie, că anumite lucruri
pur şi simplu nu se întreabă.

Frânghiile colorate, cu scăunele cu tot şi cu
copiii aşezaţi în ele, treceau în zbor, tot mai
avântate şi mai pe deasupra mulţimii de specta-
tori. Fanfara cânta un vals.
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LIVIU ANTONESEI

Povești filosofice cretane din A. D. 2017 (2)
(continuare din numărul 1 (18) 2018)

17.

Pentru tine, mă voi trezi dis-de-dimineață
și voi culege toate cochiliile de pe coasta de nord –
de la est la vest, de la Spinalonga și pînă
departe, dincolo de regina Chania…
Și nestematele fără preț ale mării vor împodobi
o rochie lungă și neagră, cu trena lunecînd
îndelung în urma pașilor tăi. Ca o zeiță!

 
Pentru tine, voi mînca gyros și voi bea
vedre din vinul aspru și negru, aproape uleios,
al insulei noastre. Aspru și uleios totodată!

 
Pentru tine, voi înnopta fără lege în fortăreață
și mă voi ascunde sub frunze și ierburi,
sub pietricele smulse de vreme din vechi ziduri.

 
Pentru tine, voi cînta la bouzouki și voi dansa
sirtaki pînă cînd și zeul insulei, Zorba nu Zeus,
va rămîne gelos de-a pururea pururi.

 
Da, pentru tine, mă voi scufunda în adîncurile
verzi-albastre și voi ieși cu calmari uriași
în fiecare mînă. În mai multe mîini decît am!

 
Și pentru tine voi urca muntele de la miazănoapte
și voi reveni cu roade sălbatece și un șoim
agățat țanțoș pe umăr. Pe umărul drept, după lege.

Pentru tine, voi face toate acestea și încă altele,
ca un cretan adevărat revenit după lungi pelerinaje.
Și voi ști, și vom ști că le-am făcut pentru tine –
pentru că, după vechea formulă, asta noi sîntem!

 
 

18.

Toate balenele astea de ambe sexe cu grăsimea
șiroind din porii dilatați de căldura lui august,
intră direct în bazin – poate că dușul este
o armă periculoasă inventată de teroriști,
camionetele, limuzinele sînt deja!

 
Fac duș demonstrativ și înainte și după
lungile mele partide de înot – dar e zadarnic,
nici urmă de discipol. Nu sînt dascăl bun.
Închise, închiși în lumea lor ca într-un sac
de mîndră prostie, se întind pe șezlonguri,
sirotează bere la peste 35 de grade în mediu,
apoi se aruncă disperați în bazin. Păcat, mare
păcat că apa este așa de puțin adîncă!

 
Poate nu știu să citească, poate nu văd bine,
cu ochii adînciți în grăsime – anunțul e scris
cu litere mari de tipar, în cîteva limbi…

 
Aceste două splendide nimfete, cu apa
învelindu-le într-o peliculă luminoasă,
pentru ele ar trebui să găsesc o florărie,
pe drumul către plajă – sau să le dedic,
drept omagiu, aceste simple cuvinte!

 
Un strop de frumusețe nu răscumpără
ce-a fost dat azi ochilor – ajungă-i zilei
urîțenia ei! Statistica îmi luminează
o corelație tare între greutate și puțina
simțire…

 
   

19.

Dacăaș fiAvidaDollars, după cum singur și-a spus,
aș lăuda gelulele Kreon și aș picta zeci de tablouri
perfecte, poate chiar geniale – le-aș vinde apoi
cu milioane iubitorilor de artă, dar mai ales
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snobilor care-i imită perfect pe cei dintîi…
 

Nu dați cu piatra, fără snobi artele se usucă!
 

Sînt doar un poet care nu ține jurnal
și nici nu pictează vreodată. Scriu poezii
de cîte ori mă apucă, pe insula mea sau aiurea.
Le împrăștii în lumea largă. Gratis…

 
   

20.

Totul este perfect în patio, cu adevărat perfect –
colecția de arbori, tufișuri și flori multicolore,
mobilierul din metal negru, lemn închis la culoare
și țesături de bumbac în culori de contrast.
Pictorii înțelegcelmaibine ceeace spun. Șidesignerii.
Totul este perfect, nu și statuiadingips a luiPoseidon–
nu, n-a fost gîndită nicicum de Praxiteles.
Sigur, nici cei mai mulți dintre oaspeți!

Povești filosofice cretane din A. D. 2017 (3)

21.

Din întunericul camerei, parfumul greu și proaspăt
al trupurilor, acum în odihnă, iese și se ridică
peste întregul cartier, peste oraș și poate peste
toată insula – poate și noi, spectral, ne ridicăm
ca într-un frumos tablou de Chagall, într-o nuntă
mereu reluată, o scenă sublimă din care se trag
mii de duble, pînă la depășirea sublimului.
În altă scenă, respirăm adînc cu fața în sus
și mîinile alunecă lent, cu încetinitorul,
cîntînd ceea ce deja simt, simțind ceea ce
nici nu mai trebuie să caute vreodată…

 
Și doar muzica invizibilă a cosașilor
însoțește din adînca umbră armonia…

22.

Dumnezeu sau poate zeii cei vechi

și-au dovedit îndemînarea cu noi –
potriviți pe uscat și în apă, siamezi
pe întinderile de bumbac foșnitoare,
poate ne potrivim și în aer, la înălțime.
Vom sări cu parașuta de zece km,
vom urca pe Himalaya și vom sări
legați de brațe și vom putea formula
un diagnostic precis zeilor noștri
creatori ai potrivirilor noastre. De ce?
Seară după seară, verificăm prin
demonstrație inversă. Prin reducere la absurd?
Seară de seară, tot mai sus și mai sus
pînă vom sparge tavanul universului…

 
 
 

23.

Nevoia, setea, nostalgia pentru căldură
poate că vine din copilul prematur,
din luna petrecută în incubatorul improvizat,
cu pielea transparentă, abia în formare –
căldura insulară de aici, căldura de oriunde
și, mai ales, căldura care mă inundă
din tine imediat ce în depărtare te zăresc.
Și căldura completă a atingerii. Și căldura
pe care mi-o amintesc și mă salvează
cînd mă bîntuie gîndul marelui frig al lumii,
atît de rapace, atît de devorator, de insidios
că e destulă o clipă de neatenție
și-și țintește spre mine sulițele de ger
și gloanțele ca niște sloiuri plutind
în abisul veșnic ca pe un lac înghețat
din vîrful vreunui mare, uriaș munte.

 
După legea aspră a firii, voi pleca înainte –
nu spun să nu mă uiți, nu pretind neuitarea,
chiar dacă uneori mă cuprind aburii paranoiei,
umezi, lăptoși ca o placentă finală.
Spun doar – nu uita că numele de floare
cu care te-am numit este myosotis.
Și asta poate poartă un fel de sens
care pînă și mie îmi scapă…

 
Pînă atunci, gaudeamus igitur,
nu știrbim cu nimic sărbătoarea!
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24.

1 . Nu poți lua oricum cu asalt fortăreața,
înainte de zori, într-o dimineață plumburie,
te scalzi în apa neîncepută a mării.
În haine curate, te strecori pe străduțele
pietruite ale orașului vechi, folosind fiecare
cotlon pentru a-ți ascunde mișcările.
Iar ea nu este pajul, ci egalul întru toate.
Și uneori e mai atentă decît o antrenată iscoadă.
La marginea urbei, în liziera de căsuțe,
facem scurtul popas dinaintea atacului, un meeting
cum se spune acum de la apus la răsărit…
Ne ospătăm din traistă cu merinde proaspete,
neprelucrate – cîteva fructe ale locului,
ouă curate și un pumn de flori înmiresmate
de nu-mă-uita și de laur tomnatec…
O privire în sus și începe urcușul.
Urcați, urcăm spre fortăreață și parcă
urcăm drept spre cer. Amîndoi.
Urcăm pe razele soarelui ce se ridică,
în spatele nostru, de cealaltă parte a golfului,
aprinzînd valurile ritmate muzical ale mării.
Din goarna de aur, heruvimii înalță
cîntul înalt al biruinței. Și poate e chiar
victoria ultimă – cu viața pre moarte călcînd.
Și nu am urcat cărările de piatră tocită,
am pășit pe covorul de ace de pin de mai an…

 
1 . Da, totul a mers după ritualul străvechi
pînă în cele mai mici amănunte – pregătirea,
drumul parcurs cu abilitate și urcușul. Asaltul
a fost fără pierderi, îngerii au cîntat, cum am spus,
din goarnele lor strălucitoare de aur –
rămîne doar neliniștita așteptare a vieții
fără de capăt. Așa merg lucrurile sub stelele
fără număr, așa este sub soare…

 
 

Aici, pe cel mai vechi pămînt, am inventat
o tradiție nouă – după ce ne oferim jertfa mării,
care ea însăși se oferă jertfă, siestadedinainteaamiezii,
într-o liniște desăvîrșită, o pace rară,
netulburată nici de guralivii cosași…

 
Siesta de dinaintea amiezii face scoicile

să alunece leneș pe gît și vinul alb
să susure ca un clavecin prin artere.

 
Ori, poate, e un instrument arhaic,
poate nu e decît o părere ce se ridică plutind
din minte în soarele aprig al amiezii…

 
 
 

27.

Două nimfete glorioase, aproape trase
la indigo, una totuși o idee mai modelată –
un fel de cloșcă grijulie pe lîngă ele,
aruncînd priviri ucigașe bărbaților interesați,
dar nu cu totul lipsite de vino-ncoace…

 
Cînd a observat c-o privesc și pe ea,
și-a înmuiat privirea în ciocolată
și cu gura ușor întredeschisă aștepta ceva
sau cuvintele i s-au oprit înaintea articulării.

 
Nimfetele o priveau așteptînd,
pe jumătate bănuind ceva cu istorie veche,
pe jumătatea cealaltă jucînd nedumerirea.

 
Deodată, parcă toți ceilalți bărbați dispăruseră.

 
 

Poți face binele fără să fie cerut, chiar cu forța?
Nu, nu despre forța brutală vorbesc, ci despre cea
care convinge printr-un fel de șantaj afectiv,
prin persuasiune sentimentală…
Și e un bine care nu se opune răului, ci numai
absenței binelui. Unui bine mai mic.
Sau unui altfel de bine!

 
Oricît m-aș scufunda în adîncuri
ca în placenta dintîi, oricît aș rătăci printre
stînci, prin livezile de smochini și meri
cu parfumul urcînd înspre cer, oricît aș privi
chiparoșii și ficușii arborescenți, cum numai
în Azore am mai văzut, oricît aș urmări
pescărușii în larg și porumbeii bînd însetați
din albastra piscină, întrebarea rămîne.
Cînd pare să fi plecat, rămîne ca o surdă,
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o ușoară apăsare în piept. Da, îi invidiez
adesea pe cei care nu-și pun întrebări!

 
Privesc către steaua mea, prima care iese
pe boltă, cînd luna e încă alburie și transparentă.
Și în piept simt, dacă nu întrebarea întreagă,
locul din care ea s-a născut. Și primul nor
al nopții vine încet, încet, și o va înghiți
într-o singură clipă! Les jeux sont faites?
Nu, pare că numai jocul stelei mele
se va fi încheiat…

 
 

29.

Există ființe care precum în povestea lui Platon,
dincolo de istoriile lor, de diferențe
și de multele împrejurări, refac sfera aceea
printr-un miraculos joc al atracției concentrate –
ființe în care dorul regăsirii e mai puternic
decît zgura care ne acoperă zi de zi…
Un dor care vine din adîncuri, mai vechi decît ele
și care iradiazăprin epidermăcadouă cordele de bal
răsucindu-se una în jurul celeilalte.
Sau de brad de Crăciun, că despre un luxuriant
sentiment de sărbătoare este vorba aici –
cu dată fixă și complet fără timp!

 
Sub norii cenușii cu franjuri roz violet
ai dimineții auguste, această revelație
care nu încetează să mă uimească,
să mă tulbure, să-mi dăruie apoi
o liniște de început de lume. O lume plină
bîntuită pînă la capăt de dorul fără sfîrșit.
Există ființe care se regăsesc – oricum
și în orice condiții. Mai mult nu poți spera,
nu poți pretinde. Trebuie să fii mulțumit –
este absolutul la îndemînă. Nu neapărat
împărțit în felul cel mai democratic!

   
 

30.

Printre vestigii, întrevăd o frumusețe sculpturală –
înaltă, sveltă, nordică, somptuoasă, cu părul
adus prin respirație artificială la nuanța lui dintîi.

Iar mușchii lui încă se văd, sub aceleași vestigii
care pe nimeni nu iartă. Dar mai ales bunătatea
din ochii lui albaștri și jucăuși. Printr-o simetrică
deplasare în timp, Praxiteles ar fi fost fericit
să-i întîlnească, undeva la jumătatea drumului…

 
Pe tricoul negru, deasupra unui trandafir somptuos
cît și sînii minunat păstrați, cuvîntul Beauty
e încă la locul lui, deși la timpul trecut
era în plină, sferică strălucire…

 
Pe muchia balconului, milioanele de furnici
trec purtîndu-și ouăle dintr-o parte într-alta,
de la apus către răsărit, după un plan neștiut –
o trecere implacabilă, definitivă……
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31.

Atît de mult s-a visat Kostas din Rethymno
luptător și erou în războiul independenței,
în bătăliile pentru Asia Mică, apoi coleg
cu liceenii uciși de naziști și, în sfîrșit,
erou în războiul civil, de partea cea bună,
cea care a pierdut, încît într-o dimineață,
s-a trezit fără antebrațul drept – i s-a spus
Kostas fără-mîna-dreaptă, exact așa,
totul spus repede, într-un singur cuvînt…

 
Așa cum a visat războiul noapte de noapte,
an după an, așa urcă zi de zi și tot an de an,
cărăruia din dale de piatră și scările strîmbe
spre bisericuța crescută din stînci aspre
la poalele fortăreței și se roagă
pentru toate crimele pe care nu le-a comis,
dar le-a plătit după măsură visînd un erou.

 
Așa urcă ea cărăruia din dale de piatră
și scările strîmbe – și n-a visat un război.
Sub smochin, la masa albă din lemn,
îmi beau cafeaua. Cu marea în spate,
peste șosea, o privesc cățărîndu-se…

 
    (continuare în numărul 4 (21) 2018)
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FLORIN ȘINDRILARU

O altă formă de revoluţie
(fragment)

Studiul criticului, istoricului literar, sociologului,
documentaristului Iulian Cătălui este o lucrare nece-
sară, aşteptată în peisajul nostru literar-cultural. O
exegeză pluridisciplinară, cu punctul de plecare în
reflectarea evenimentelor revoluţionare din decem-
brie 1989 în epica românească. O carte acaparatoare
prin bogăţia informaţiei cuprinse şi înaltul nivel inte-
lectual ce-l etalează.

Scriitorul Mircea Brenciu, în prefaţa inspirată a
acestei lucrări, referindu-se la subiectul şi la autorul ei,
sublinia: „De aceea, mi se pare extrem de util să poţi
lectura diverse studii pluridisciplinare care atacă acest
subiect (revoluţia, n.n.), evident cu caracter senza-
ţional, să descoperi autori ce se încumetă în această
forfotă livrescă uzitând comparativ diverse discipline,
cum ar fi medicina, psihosociologia, istoria sau lite-
ratura beletristică, de pildă”, şi considera pe bună
dreptate exegeza lui Iulian Cătălui „o carte de forţă,
de rigoare şi de măiestrie”, scriitorul având în el „răb-
darea documentaristului pursânge”, ca şi viziunea cri-
tică, personală şi novatoare în acelaşi timp, asupra
fenomenelor sociale şi literare vizate. Iar „Nota asupra
ediţiei” specifică: e „prima de acest fel în România”,
„de tip inter şi multidisciplinar, dar axată în esenţă pe
critica şi istoria literară, rod al unei cercetări de peste
cinci ani”.

Pluridisciplinaritatea studiului lui Iulian Cătălui
este evidentă şi în structurarea lui, în patru capitole

mari: „Revoluţia şi faţetele ei”, „Cele mai importante
revoluţii din istorie”, „Revoluţia Română din Decem-
brie 1989”, „Revoluţia română reflectată în romanele
post-comuniste”. Concluziile sunt urmate de o „biblio-
grafie selectivă” de-a dreptul impresionantă. Aşadar,
doritorului de cunoaştere i se pun la dispoziţie
informaţii multiple şi utile, de ordin istoric, socio-
logic, literar, care se încheie cu reflectarea evenimen-
telor din Decembrie în romanul românesc.

Însă, ceea ce pare a fi, la prima vedere, un sim-
plu dar amplu exerciţiu documentaristic, urmat de
trecerea în revistă a universului romanesc dedicat
revoluţiei noastre din decembrie 1989, se dovedeşte a
fi ab initio o lucrare de concepţie, bine gândită, exce-
lent condusă în sfera ideatică spre concluzii care, în
final, vor aparţine cititorului.

Să ne explicăm. Autorul îşi structurează, cum
am specificat, foarte clar şi pragmatic lucrarea. În ca-
pitolul dedicat revoluţiei şi faţetelor ei (valul revolu-
ţionar, mişcarea revoluţionară, revolta, rebeliunea, lo-
vitura de stat, contrarevoluţia), Iulian Cătălui anali-
zează conceptul de revoluţie-conglomerat, ca şi aspec-
te diferenţiatoare ale revoluţiei faţă de altele asemănă-
toare, din valul social în discuţie. De exemplu, con-
semnează autorul, „spre deosebire de lovitura de stat,
revoluţia încearcă să introducă o viziune, un program
sau un ansamblu de valori, adică să fie o revoluţie ca
năzuinţă şi evoluţie spirituală, culturală, în timp ce o
lovitură de stat nu conţine astfel de idealuri, fiind mult
mai pragmatică.”. Aşadar, şi lovitura de stat poate fi
inclusă în cadrul revoluţiei, dar „ca o latură sau faţetă
negativă”. Iar contrarevoluţia e clar o latură negativă a
revoluţiei, fiindcă „încearcă să înlăture şi să distrugă
atât o putere, o conducere recent instalată în urma unei
revoluţii autentice, cât şi realizările acesteia, inversând
cursul istoriei.”. Problema, teoretică şi practică, a
revoluţiei şi a contrarevoluţiei, îl preocupă nu întâm-
plător pe cercetător.1 Apoi, autorul face revoluţiilor o
analiză acerbă, de sociolog şi cunoscător înrăit al
problemei, văzute sub toate (pseudo)formele lor de
manifestare. Inserează deci definiri ale revoluţiilor, cu
conotaţii pesimiste sau optimiste, aparţinând unor
oameni de seamă, nemarxişti sau marxişti, comunişti
sau necomunişti: Albert Camus, Gustave Le Bon,
Perez Zagorin, Jean-François Revel, José Ortega y
Gasset, istoricul francez Stéphane Courtois sau so-
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ciologul american Charles Tilly: un „«transfer prin
forţă al puterii de stat în decursul căruia cel puţin
două grupuri distincte de adversari formulează re-
vendicări incompatibile privind controlul statului», iar
o parte importantă, semnificativă a populaţiei îşi dă
asentimentul, mai mult sau mai puţin tacit, pentru
«revendicările fiecărui grup»”. Cercetătorul se mani-
festă aici, în acest traseu de excepţie, ca un teoretician
necesarmente sec şi abstract, urmărind cu sagacitate
ideea de revoluţie, impunându-şi mereu să fie obiec-
tiv, rece, analist. Uzând de consideraţii ale unor so-
ciologi cunoscuţi sau oameni de cultură, autorul bra-
şovean detectează/ cataloghează revoluţii politice,
ştiinţifice, religioase, sociale, proletare, violente sau
non-violente, militare, economice, neoconservatoare.
Dar în finalul capitolului autorul se debarasează de
masca cercetătorului obiectiv şi arid şi îşi exprimă
deschis concepţia, cum că timpurile noastre sunt do-
minate cu adevărat de trei revoluţii care şi-au pus
netăgăduit şi decisiv amprenta pe existenţa noastră
socială: revoluţia economică globală, revoluţia infor-
matică şi, cea mai periculoasă în opinia autorului (şi
nu numai a lui), cea genetică. Iar finalul excursului
său este un memento extrem de actual: „Cele trei
ravisante revoluţii, la prima vedere, nu ar putea aduce
ceva pozitiv, mai ales dacă sunt controlate orwellian de
«companii globale» puternice şi atotprezente, de ţările
superdezvoltate, de nişte indivizi superpotenţi finan-
ciar, ele nu trebuie să ajungă la interacţiune necon-
trolată, la profituri financiare, şi nu ştiinţifice, şi mai
ales, nu trebuie să ducă la dezordine, haos, anarhie,
chiar la revoluţie socială şi politică, în opinia mea, ci la
o revoluţie ca năzuinţă şi evoluţie spirituală, cultu-

rală, intelectuală şi morală.” (subl.ns.). De asemenea,
într-o altă pagină, în care trece în revistă complexul
de factori care cauzează revoluţiile, autorul reiterează
ideea că cele mai importante sunt revoluţiile ca
„aspiraţie sau năzuinţă, evoluţie spirituală ori revo-
luţia-metamorfoză”, prezentând şi analizând pe scurt
revoluţia socratică, budismul, confucianismul, creşti-
nismul („ideea de Hristos” – „revoluţie supremă, de
tip spiritual”, care vine din Ceruri „sau de la Dumne-
zeu, deci revoluţia lui Dumnezeu şi revoluţia venită
de la Dumnezeu”). Sau, altfel spus, acestea pot fi
numite cu adevărat revoluţii. Este revigorantul punct
de vedere ce se va insinua stăruitor de-a lungul între-

gului studiu.
În structurarea foarte riguroasă a lucrării sa-

le, ce aminteşte de tehnica oratoriei la anticii greci
şi/ sau latini, autorul pune în balanţă teorii, con-
cepţii şi viziuni despre revoluţie, de la Platon la
Skocpol. Urmăreşte evoluţia acestora la mari gân-
ditori precum Platon, Aristotel, Machiavelli, Tho-
mas Hobbes, John Locke, Montesquieu, Jean-Jacques
Rousseau, Kant, F. Hegel, Alexis de Tocqueville,
Crane Brinton („revoluţiile «se nasc din speranţă»
mai degrabă decât din sărăcie şi mizerie”) , Emil
Cioran („o revoluţie adevărată trebuie să epuizeze
sensul social al unei naţiuni, de aceea nu este revo-
luţie aceea care nu modifică esenţial structura
socială”) , Theda Skocpol. Defineşte şi tipologizează
apoi valul revoluţionar, mişcarea revoluţionară,
rebeliunea (şi termeni asociaţi ei, precum rezisten-
ţă civilă, nesupunere civilă şi rezistenţă nonviolen-
tă, mişcare de rezistenţă armată, revoltă, revoluţie,
subversiune, terorism etc.) , lovitura de stat cu tipo-
logiile ei (un subcapitol are în vedere, simptomatic,
„Loviturile de stat şi democratizarea”), pronuncia-
miento, contrarevoluţia şi contrarevoluţionarii.2 Şi,
dincolo de toate aceste concepţii şi viziuni despre
revoluţie, Iulian Cătălui ne propune3 o viziune per-
sonală asupra procesului istoric în discuţie: „Orice
revoluţie, mai mult sau mai puţin violentă, sânge-
roasă şi radicală, trebuie să fie sau ar trebui să
reprezinte o revoluţie ca năzuinţă şi evoluţie spiri-
tuală, (subl. aut.) culturală, filosofică, intelectuală,
religioasă şi morală, şi după aceea una de tip politic,
social, economic.”. Revoluţia este deci „încercarea de
schimbare, prefacere ori schimbarea de sens şi meta-
morfozare a unei societăţi, ţări, a unui regim politic,
în mod rapid dar şi profund, totdată lent şi calitativ,
spiritual-intelectual-cultural, cu participarea unei
mari părţi a populaţiei unei ţări sau regiuni, schim-
bare violentă şi sângeroasă, dar şi paşnică (precum
în revoluţiile din 1989, cu excepţia României), care
recurg, din punct de vedere intelectual-filosofic la
diferite idealuri, ideologii, utopii, viziuni, set sau
ansamblu de idei novatoare, programe şi platforme
şi au elemente culturale şi spirituale care pornesc de
obicei de la specificul şi civilizaţia fiecărei naţiuni.”.
Autorul mizează aşadar mai mult pe o revoluţie la
nivelul conştiinţei, care ar provoca/ înlesni apoi
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revoluţia în plan social şi economic. El afirmă: „nu de
puţine ori, ideile şi cei care le pun în practică sunt mai
importante decât structurile, grupările şi grupurile de
revoluţionari, mişcările şi valurile revoluţionare. . .”. Ne
prezintă ca atare o viziune personală, nu neapărat
originală, dar veridică, asupra revoluţiei, îmbogăţind
termenul sau, mai bine zis, reliefându-i adevărata
semantică.

Concepţia încorporată în noţiunea de revoluţie,

definirea ei de către autor, sintetizate mai sus, consti-
tuie de fapt punctul de plecare, opţiunea primă în
organizarea şi desfăşurarea întregului demers al lu-
crării, tiparul căruia i se subsumează. Paradoxul căr-
ţii ar consta în faptul că, la o parcurgere mai atentă a
ei, constaţi că punctele de forţă ale studiului se
deplasează dinspre „literatură şi revoluţie” către „«re-
voluţii» şi (adevărate) revoluţii”. În subtext, şi trebuie
neapărat subliniat acest lucru, voit sau nu, autorul îşi
şi ne sugerează că, la noi, adevărata revoluţie nu a
fost, ci ar fi trebuit să fie, să vină. Înţeleasă şi conside-
rată astfel, lucrarea lui Iulian Cătălui depăşeşte cata-
logarea, frumoasă dar insuficientă, de lucrare pluri-
disciplinară de tip documentar, înscriindu-se cu cer-
titudine (şi) în categoria lucrărilor de concepţie şi de
atitudine.

Organizarea logică a materialului pe care cerce-
tătorul l-a avut la dispoziţie este impresionantă, rigu-
roasă, dublată de o minte analitică, lucidă, (aparent)
imparţială. În primele capitole autorul a lăsat parcă
sentimentul în seama cititorului, ca acesta să-şi elibe-
reze asupra evenimentului câinele hămesit al propriei
viziuni. Apoi, în alte pagini următoare, scriitorul va
deveni mai prezent, iar scrisul lui îşi va etala persona-
litatea. Iulian Cătălui trece de la luciditatea consta-
tărilor/ consemnărilor generale la actul vizionar şi
creator. Textul său nu impune însă dogme şi/ sau
paradigme: paradigma autorului e una deschisă şi
lasă frecvent la dispoziţia cititorului posibilităţi de
concluzionare.

Trecând în revistă, cu capacitatea-i de docu-
mentare amintită, revoluţiile cele mai importante din
istorie, în accepţia istoricilor, a sociologilor, a oame-
nilor de seamă în general (am evidenţiat mai sus
convingerile personale ale autorului despre subiectul
în cauză), Iulian Cătălui prezintă revoluţiile din Ţări-
le de Jos, din Anglia (1642-1649, 1688-1689), cea

americană (1776-1783), ca şi reflectările lor în lite-
ratură, muzică, arte în general. Se opreşte, fireşte, mai
îndelung la Revoluţia Franceză (1789-1799), unul din
subiectele predilecte ale istoricilor, sociologilor etc., pe
care cercetătorul o consideră o „revoluţie-conglomerat”.
Descrie, succint sau mai detaliat, fazele Revoluţiei, in-
sertate de aprecieri ale oamenilor de cultură, istori-
cilor, sociologilor etc., aşa cum autorul subliniază şi
paradoxurile ei: „Dacă în anul 1789 revoluţia afirma
cu patos drepturile omului şi ale cetăţeanului, în 1793
ea ajunsese «să nege orice drept şi orice libertate»,
Revoluţia Franceză devorându-se pe sine şi în sine,
cum ar zice Hegel . . .”. Părerile despre revoluţie,
notează scriitorul, sunt cel mai adesea contradictorii
– ca şi revoluţia însăşi, care în plin Secol al Luminilor
admitea un plan genocidar ce a permis exterminarea
a „815000 de locuitori, pe o suprafaţă de 10000 de
kilometri pătraţi”, fapt ce „dădea ineluctabil dimen-
siunea crimelor subsumate, pe drept cuvânt, denumirii
de genocid. . .”. Sau, „deplângând «masacrul elitelor» în-
făptuit de Revoluţia Franceză, criticul Albert Thibau-
det susţine că «Republica Literelor, statul secular ce îi
asigura literaturii atmosfera, moravurile, problemele,
ritmul, statutul social şi relaţiile externe» a fost distrus,
în mod paradoxal aş spune, de «Revoluţia pe care ea
însăşi a pregătit-o». . .”. Cât priveşte reflectarea revolu-
ţiei în roman şi literatură, autorul face o trecere în
revistă succintă asupra literaturii epocii, demascând
totodată şi un mit. Filosofii Iluminismului, Montes-
quieu, Voltaire, Rousseau, au avut o influenţă „foarte
slabă” în momentul Revoluţiei, Montesquieu chiar
afirmând că „Republica este un jaf şi forţa sa nu în-
seamnă decât puterea câtorva cetăţeni şi desfrâul
tuturor”. Enciclopediştii „nu s-au ocupat deloc de poli-
tică, cu excepţia lui Holbach”... Oglindită în roman
(Victor Hugo, Ugo Foscolo, Doamna de Staël, Char-
les Dickens), Revoluţia Franceză are însă o mai
puternică rezonanţă prin celebrul «le mal du siècle»,
manifestat în scrierile lui Chateaubriand, Musset,
Balzac, Baudelaire, Flaubert, Lamartine, George
Sand, Lecomte de Lisle...

(continuare în numărul 4 (21) 2018)
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HORST SAMSON

MITWISSERSCHAFT

in Erinnerung an Paul Celan *

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

Ist zu Ende. Und wir kehren zurück,
Nach Hause, in unsere fremde Erde, richten
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,

Mit denen ich eben noch sprach.

___________________
* „Gedichte, das sind auch Geschenke - Geschenke an
die Aufmerksamen. Schicksal mitführende Geschenke.“
(Paul Celan - Briefvom 18. Mai 1960, an Hans Bender)

BLACK BOX

Der Himmel ist in Aufruhr,
Innen erlischt das Wort, neigt sich
zur Seite. Die Stille wird dich erwischen.

Der Tod bechert mit leichten Triolen
Beim Heurigen. Geschichten, Erinnerungen
Klingen nach, verklingen –

Der goldene Schuss des Fotographen
Trifft ins Schwarze. Belichtete Zeit, Blut
Rinnt aus der Schläfe übers Laken.

Die Liebenden, sie starren gläsern
Dem roten Faden nach
Ins Nichts. Dort liegen ihre Jahre

Dahingemetzelt, weit offene
Wunden. Darin geht das Leben
Aufund ab – verkleidet als Dirne.

USEDOM IM REGEN

Nachts gehen wir durchs Meer,
Die Wellen
Am Schienbein, Hand in Hand
Unsere weißen Körper
Leuchten im Mondlicht wie
Taufkerzen. Nur noch wenige
Sterne, sie sind still
Und glitzern. Deinen Körper
Biege ich wie ein Schilfrohr
Über meinen Arm. Siehst du sie,
Frage ich, im dunklen
Himmel über uns, die Wolken und wir
Reden, die Nacht
Ist Zeugin, über ferne
Bilder. Um deine
Schulter lege ich meinen
Arm, so gehen wir
Durchs Wasser durch
Salzige Erinnerung
Hinaus, schlendern ein Stück weit
Dem Land davon
Mit den Gezeiten. Der Mond
Nur noch ein vager Strich
Über der Bucht. Tränen
Weint hier nur der Himmel.

Foto: Elke Sabiel
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AND THE DEAD TREE GIVES NO SHELTER *

Die Einkaufszentren verlassen und geschlossen
Die Körper. Die Kinos

Leer und der Himmel
Verstummt. Alles scheint tot, die Seefahrer

Und die Teezeit. Wir waren

Vor uns da, wir
Haben lange gesucht und wenig
Gefunden. Du siehst
Den Wind im Zeugenstand. Und was

Ist mit mir? Ich, der ich saß zu Theben

Unterm Tor,
Ich, der ich wandelte
Im Totenreiche, ich bin wie du
Allein und weiß, es

Gibt dafür in dieser lila Stunde kein anderes

Wort. Da regt sich draußen
Leicht ein Blatt, im Hirn

Die Liebe ist
Das letzte Wunder.

_________________
(* T.S.Eliot - The Waste Land)

SCHWEDENECK

Saukalter Wind zerbrach
Bäume. Kein Stern

Leuchtete, alle Sicherungen
Waren durchgebrannt.

Gott fluchte über dem Meer und schrie
Nach einem Elektriker,

Aber ich hatte zu lieben.
An der warmen Brust lag mir

Eine Sirene. Herrlich roch sie
Nach Fisch und nach Algen.

DIE DEN STUHL TÖTEN

Die den Stuhl töten
Wohnen in gefräßigen Wolken
Im Volke der Schneeflocken.
Sie spielen am Rande
Der Lippen,
Sie spielen mit Tieren
Aus schneidigem Wind
Zwischen Nachrichten und Hinrichten
Schlägt ihr Puls.
Sie wittern den Tod und
Sie ruhen nicht, bis das Sägemehl
Aus den Holzadern tropft.

Horst Samson, geb. 1954, im Weiler Salcîmi (Bărăgan
/Rumänien). 1985 Publikationsverbot, emigrierte im März
1987 zusammen mit anderen Schriftstellern der Temes-
warer Autorengruppe (Richard Wagner, Herta Müller,
Johann Lippet, William Totok, Helmuth Frauendorfer)
in die Bundesrepublik Deutschland, lebt in Neuberg, bei
Frankfurt am Main. Veröffentlichte zehn Gedichtbände,
zuletzt "Das Imaginäre und unsere Anwesenheit darin"
(2014) und "Kein Schweigen bleibt ungehört" (2013) -
Preis der Literaturgesellschaft Hessen 2014). Mehrere
Literaturpreise, u.a. Lyrikpreis des Rumänischen Schrift-
stellerverbandes 1981; ,,Adam Müller-Guttenbrunn”-
Literaturpreis der Schriftstellervereinigung Temeswar
1982; Stipendiat des Deutschen Literaturfonds Darm-
stadt 1988/89; Nordhessischer Lyrikpreis 1992 der Eu-
ropa-Akademie Eschwege, der Stadt Eschwege und des
Werra-Meißner-Kreises; Förderpreis des Lyrikpreises
Meran / Italien 1998; 2007 von der Gesellschaft zur Re-
ttung der Delphine e.V. für "Das schönste Delphin-
gedicht" prämiiert.
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EUGEN D. POPIN

DILEMMAS *

1.

wem
soll ich
es sagen
und vor allem warum
den Status quo
beenden
wenn
das Nichts
am neuesten ist
die Dimension
für die
man plädiert
in der
manche atmen

und
der Logos
ist abgeschafft
weil der
Sinn
die Glaubwürdigkeit
das Wesen
keinen Grund
mehr hat zu sein
und nur
die überfließende Form
vom Nichts darstellt

VERGEBLICHKEIT

die Angst -
eine Art bestimmtes Nichts
über das
wir sagen
glauben
fühlen
dass es unverschämt
herrscht

enthemmt
schlendert sie lasziv
mitten aufWegen
aufMarktplätzen
bietet sie großzügig
ihre schamlosen Kreaturen
jedem
und überall

EINSAMKEIT

( nuances de la même couleur )

meiner Mutter in memoriam

der Hofdes Hauses
ist jetzt verlassen
nicht mal einsame Grillen
verlaufen sich dort noch

das Gras
überwuchert ungestört die Fußspuren
in die keiner tritt

verwaist
bleiben die Stunden
vor dem verriegelten Tor

die Schatten der Kastanienbäume
vor dem Haus
sind seit langem
stille Seufzer



AALLTTEERRNNAANNŢŢEE 9911

PRIMORDIUM

der erste Atemzug
danach der Schrei
bringt die Sanduhr in Fluss

GEBET

ich knie
vor dem Unendlichen
das uns verbindet

VERVOLLKOMMNUNG

Zeichen
Dinge
aufgegeben
beim Verlassen des Augenblicks

die Stille
über der Vervollkommnung
schwebend

OPFERGABEN

Fragen
vor allem
die nicht gestellten
irren
blind
in die Klarheit der Stille

Deutsche Fassung: E.D.Popin und Horst Samson

*Auswahl aus "Das Lebendige und der Nächste" -
Grinta Verlag, Klausenburg, 2016

PATRIZIA CAVALLI

Ah, es ist offensichtlich, ich sterbe

Ah, es ist offensichtlich, ich sterbe,
Ich werde sterben, ob es Tage,
oder Jahre dauert, ich werde sterben,
ich sterbe. Alle tun das,
ich muß es auch. Ja, dieser banalen
Regel passe ich mich an. Doch momentan
zwischen dem einen und dem nächsten Schlaf
solange es ihn noch gibt
(nur die Lebenden genießen ihren Schlaf)
wenn ich in den Himmel blicke, die Augen
kreisen lasse, in diesen unsicheren Momenten
bin ich sicherlich ein Unsterblicher.

Gut, sehen wir mal wie du blühst

Gut, sehen wir mal wie du blühst,
wie du dich öffnest, welche Farbe deine

Blüten haben,
wie viele Pistille hast, mit welchen Finten
du deine Pollen verstreust und dich vermehrst,
ob du heftig blühst oder unbändig
welche Haltung du einnimmst, wohin du dich

neigst,
ob du im Sterben moderst oder trocknest,
komm schon, ich schau dir zu, du blühst.

Deutsche Fassung: Nicola Sarto
Aus: Pigre divinità e pigra sorte, Einaudi, Turin, 2006
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VASILI MAZURIN

(1872–1939)

* * *

Am citit poezie.
Ea nu m-a împrospătat!
Da, e scrisă armonios, bine;
Cum se cere, parcă…
Chiar conține două cuvinte
Despre tânga omenească,
De înțeles –
Din trândăvie…
Dar mai departe ce urmează?
Femei,
Dragoste trupească,
Vin, chefuri,
Prietenie
La beție și baluri.
Dar mai departe?
Mai departe – un rob nevăzut,
Nechemat,
Pe spinarea sa biciuită
Aduce dulciuri
Morților…
Și continuă
A face marea minune –
Mereu transformă
Sângele în vodcă
Pentru bețivani
Și pentru cei adormiți.
Dar VIAȚA unde e?
Unde e omenia?

Unde e frumusețea
Suflului mondial?
Pentru că au existat astea toate.
De ce în poezie
Nu strălucește
Forța iubirii?
Poezie a celor liberi,
Poezie a armoniei universale,
De tine-mi este dor,
Râvnesc minunatele tale licori.
Dar știu – nu va fi să le am…
Însă cunosc cartea, unde se află ea,
Și tot învăț, învăț s-o citesc.

2.VII.1924

* * *

Între două
Imense muțenii –
Tăcerea de până la naștere
Și tăcerea de după moarte –
Mi-e dat să rostesc cuvântul.
Învăț a-l rosti
Cu vrednicie.
Pentru că
Doar o singură dată
Îmi este dat cuvântul –
Și dacă-l ratez,
Îl distrug?!

22.V.1924

* * *

Arțarul ațipi.
De veghe stă doar frunza santinelă,
Ocrotind cu osârdie
Tihna întregului frunziș,
Clătinându-se alandala
Pe lungu-i pețiol.
Abia de se-nfioară vântul,
La chemarea santinelei
Arțarul freamătă…
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Frunza mea de pază –
Inimă febrilă –
Totdeauna mă vestește
Că se pornește asprul vânt.
Dar regret – eu mai dorm,
Ratându-i începutul
Și de multe ori
Mă trezesc deja-n plină furtună.

27.VI.1924

* * *

Iubirea și libertatea
Sunt oaspeți rari.
Eu am iubit mult…
Am iubit până la mare bucurie.
Am iubit până la lacrimi.
Și până la
A mă oferi de jertfă…
Din întâmplare,
Asta nu s-a întâmplat.
Însă eu n-am fost liber
Decât o singură dată.
Ca și atunci –
Nu pot să redau acel moment.
Însă el a fost să fie… Măreția
Nu i-am uitat-o.
Nu l-am uitat într-atât,
Încât știu:
Odată, mi-a fost dat
Să văd libertatea…
Însă niciodată nu am văzut
O iubire desăvârșită…

13.VII.1924

* * *

Din nou năvălește satul
În sufletul meu:
Urletele de leu ale bărbaților,
Strigătele disperate ale femeilor
Și stridentele țipete ale copiilor!

Harță, bătăi.
De Ioan Botezătorul.
Țăranii s-au rugat
Într-o biserică rea
Unui dumnezeu supărat,
Au venit acasă,
S-au îmbătat
Și s-au luat la bătaie.
Ca totdeauna:
În zile obișnuite – muncă,
La sărbători
Beția și bătaia.
Ce rușine pe capul nostru!

10.VII.1924

Cititorul s-ar putea întreba: Din ce considerente o
parte din textele lui Vasili Mazurin este încadrată
avangardismului? O făcea și Ghennadi Ayghi, poetul și
exegetul avangardei ruse, dat fiind că, în mare, poezia
lui Mazurin e categoric străină futurismului. Însă, spre
sfârșitul vieții, acest autor s-a dovedit a fi printre nova-
torii prozodiei ruse, spre aceste căutări creatoare în-
drumându-l Walt Withman, de creația căruia, precum
se știe, se leagă, implicit, întreaga epocă a avangar-
dismului european. Precum spunea același Ayghi, avan-
garda nu ar fi „deplină”, fără a i se cerceta și „împreju-
rimile” (și împrejurările) în care s-au manifestat și alți
autori, angajați și ei, implicit, în modificările structura-
le ale discursului artistic. Unul dintre aceștia a fost și
Vasili Mazurin – poet, dramaturg, adept al doctrinei
spirituale predicate de Lev Tolstoi.
Absolvent al Institutului Pedagogic, după care a predat
în gubernia Herson. Mai apoi s-a transferat la Mosco-
va, fiind angajat la Institutul de Învățători, unde se
străduia să propage tolstoismul ca viziune social-pe-
dagogică. În regie proprie, a publicat volumul de ver-
suri „În împărăția vieții” (1926). E o poezie a simplei,
„naturalei”, parcă, înțelepciuni, care emoționează prin
pilduiri atât de omenești și nepretențioase.

Traducere și prezentare :LEOBUTNARU
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Cu vreo doi ani în urmă, am văzut pe un site de
informații editat la Sighetu Marmației, (Sighet On-
line) o fotografie veche, „de la începutul secolului XX”,
înfățișînd centrul orașului. Dar, fără nici o „legendă”.
Pe fotografia sepia se putea citi „semnătura de firmă”
a fotografului: M. - Sziget Főtér și „titlul” tematic al
instantaneului: Kisnagyember. Mi-am spus că această
fotografie spune mai mult decît evocă, trebuie să exis-
te și o „istorie” mai lungă decît doar de „o zi”  de acum
o sută de ani disimulată în ea. Recent, după mai mul-
te „evenimente” ale căror doar ecouri au ajuns pînă la
mine provocîndu-mi sentimente intens contradicto-
rii, sau altele la care am participat, ca invitat „de
onoare”, cu o emoție de care nu mă mai credeam
capabil,   m-au ajutat să reconstitui, pe cît s-a putut
veridic, „istoria” ascunsă sub imaginea îngălbenită de
timp a acestei „képeslap” ( post kart, ilustrată, „vedere”).

Iat-o, în continuare:
„   Micii oameni mari  ”, de la începutul secolului

trecut, surprinşi în Centrul Sighetului de un fotograf
la începutul secolului trecut, foarte probabil, judecînd
după îmbrăcăminte și după umbrele lor, la primele
ore ale dimineții, sunt copii de prăvălie, ucenici la  atelie-
rele meşteşugăreşti sau școlari în drum spre locurile
lor de muncă sau de învățătură. În 1901, la Sighet toc-
mai se  construise un local nou pentru Școala supe-
rioară de fete (care în 1919 va devein Liceul Domnița
Ileana). Liceul, actualmente Colegiul Național „Dra-
goș Vodă” se înființează în 1919, ca urmare a deciziei
Consiliului  Dirigent al Transilvaniei prezidat de Iuliu
Maniu. În Capitala Comitatului lucrau (la anul
1903)  – conform  Istoriei Maramureşului istoric în date,
lucrare realizată de regretatul profesor, istoric, proza-
tor şi poet  Marian Nicolae Tomi  (născut în 6 mai 1950

VASILE GOGEA

„Micii oameni mari” ai Sighetului de acum
o sută de ani...

Dedic această „developare” memoriei bunicu-
lui meu,   Dumitru Gogea din Ieud (agricultor și tă-
băcar, meseria care i-a dat „titlul” de „cel care a în-
călțat toată Valea Izei”).   Soldat „imperial” la începu-
tul Primului Război Mondial, este rănit şi luat pri-
zonier în Rusia, pe frontul din Galiţia. După revolu-
ţia/lovitura de stat bolşevică din noiembrie 1917, se
alătură (împreună cu alți maramureșeni, între care
trebuie menționat și Gavrilă Iuga din Săliște, doctor
în științe juridice, deputat în primul parlament al
României Mari și primul prefect român al Maramu-
reșului în Regatul întregit al României care a ținut și
un valoros jurnal al acestei anabassis), corpului de
militari cehoslovaci şi români care au început evacu-
area spre patrie, traversînd Siberia, cu ajutorul japo-
nezilor din portul Vladivostok.   Va ajunge acasă, de
această dată în Regatul României Mari, abia în vara
anului 1921 , cu vaporul, în portul Constanţa. Este
una dintre cele mai fascinante „poveşti” despre par-
ticiparea românilor (din Nordul Ardealului şi Buco-
vinei) la Marele Război, sub steagul interesului na-
ţional. Istoricul Constantin Kiriţescu o consemnează
în volumul al III-lea al lucrării sale  Istoria Războiu-
lui pentru Întregirea României, capitolul III, sub
titlul  O anabassis românească. Retragerea volunta-
rilor români prin Siberia. Îl reproduc după ediţia a
II-a „refăcută în întregime şi mult adăogită”, apăru-
tă la Editura Casa şcoalelor, Bucureşti, fără an
specificat, probabil 1927, pp. 118-129.
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la Braşov şi trecut la cele veşnice, în 13 aprilie 2013,  la
Vişeu de Sus) –    111 cismari şi pantofari, 59 croitori, 26
tăbăcari şi 7 cojocari, 24 tîmplari şi 9 rotari, 30 tinichi-
gii, 9 fierari ş.a. Conform aceluiași monografist citat
mai sus, la 1898, „Revizoratul școlar de stat din Mara-
mureș preciza că aici au funcționat 28 de școli primare
de stat. La Sighet erau înscriși 759 elevi (48 români și
593 evrei).”

Dar, tot la începutul secolului trecut, se produceau
cel puțin alte două evenimente culturale de mare sem-
nificaţie pentru cultura poporului român: se inaugura
(în 1913)    Palatul Cultural  –  ASTRA  din Sighet, reali-
zat prin contribuţia în bani, materiale şi muncă a  româ-
nilor din oraş dar şi din satele de pe Văile Izei, Marei şi
Vişeului, şi se stingea din viaţă (la 14 octombrie 1914)
marele cărturar  Dr. Ioan Mihalyi de Apşa, „colecţiona-
rul” şi arhivarul  Diplomelor nobiliare ale românilor
maramureşeni din sec. XIV şi XV, lucrare apărută la
Sighet în 1900 şi premiată, în anul următor de Acade-
mia Română din Bucureşti cu Marele Premiu „Eudo-
xiu Hurmuzachi”.

Unii dintre copiii din vederea   îngălbenită de tre-
cerea timpului, au ajuns „carne de tun” după ce au „pri-
mit carte de la Împărat” și au plecat în Marele Război,
devenind mulți „trădători” și executați precum Emil,
fratele marelui scriitor Liviu Rebreanu, ori, ajunși pri-
zonieri ai Armatei Țariste și prin Italia, s-au constituit,
după 1917, în legiunea română de voluntari și, „dezle-
gați” de jurămîntul depus față de Împărat, au jurat cre-
dință Regelui Ferdinand și au luptat pentru Reîntregi-
rea României, sub flamurile drapelului Regatului Ro-
mâniei Mari, cei mai mulți în Rusia, traversînd Siberia
cu celebrul tren blindat „Mărășești” și angajîndu-se în
lupte sîngeroase cu Armata Roșie, care îl urmărea pe
Amiralul Kolceac, șeful încurajat și apoi abandonat de
occidentali al ultimei rezistențe împotriva instaurării
statului bolșevic. Iată cum descrie istoricul Const. Kiri-
țescu, în lucrarea sa fundamentală, Istoria Războiului
pentru Întregirea României. 1916-1919, acest moment
de glorie:
            „În primăvara anului 1920, legionarii români au
isbutit să atingă Vladiwostok, ţărmul acelei veşnice Tha-
lassa, mîntuirea tuturor mîntuirea tuturor pribegilor
dornici de vatra de atâta timp părăsită. Ei puteau să fie
mândri de ceeace săvârşiseră în lunga şi penibila lor
retragere prin Rusia şi Siberia. Căci mulţumită discipli-

nei, vigoarei şi vitejiei arătate, au salvat existenţa şi
demnitatea corpului lor, şi au înălţat în ochii streinilor
reputaţia armatei şi a naţiunei româneşti.
La 10 Maiu 1921, în faţa tuturor reprezentanţilor stre-
ini, a fost sărbătorită vitejia legionarilor români din Si-
beria, cărora li s’a încredinţat de şeful misiunei militare
române drapelul legiunei, subt flamura căruia ei au de-
pus din nou jurământul de credinţă regelui Ferdinand şi
patriei lor întregite. Numeroase distincţiuni au fost acor-
date legionarilor de reprezentanţii militari streini.”

(în Vol. III, Cap. 3.- OAnabassis românească, pp. 128-
129, în Ediția II-aRefăcută în întregime și mult adăugi-
tă, Editura Casa Școalelor, București, f.a.)

Între timp, cei care ajunseseră mai repede acasă, în
Maramureșul și Țara lor reîntregite au avut de dat și ei
bătăliile lor. Celebră rămâne „Bătălia de la Cămara” și
eliberarea Sighetului de sub ocuparea vremelnică a tru-
pelor ucrainiene conduse de   Lt. Vorobeț, cu scopul ne-
declarat dar evident (așa cum s-a întîmplat mai apoi în
Ungaria, unde între 21 martie și 6 august 1919 a fost
instaurată Republica Ungară a Sovietelor, căreia i-a pus
capăt Armata regală Română, care a ocupat Budapesta
în 4 august același an) de a proclama „independența”
Maramureșului și a-l alipi în întregime la Ucraina bol-
șevizată. Vor fi fost și aici, în primele rînduri, unii din
copiii surprinși în centrul Sighetului de fotograful din
1903.(. . . . . . ) (continuare în numărul 4 (21) 2018)

Textul integral în ediția online



AALLTTEERRNNAANNŢŢEE9966

icoanele – sfâşiate
crucile - rupte
o-ntreagă curte de codaţi îmbrăcată în aur şi

purpură

în primul rând se distrează la culme lemuri-
pitici babuini

lemuri-şoarece lemuri aye-aye
în al doilea primate galago tarsieri tamarini

capucini
maimuţe-veveriţă maimuţe-de-noapte

maimuţe-bufniţă
maimuţe-titi maimuţe-saki
în al treilea - săritoare nakari giboni văduve
şi-n faţă – orbitori episcopi eosimias şi prelaţi

gigantopiteci
victoriapiteci australopiteci dryopteci pliopiteci

în afara zidurilor cetăţii nu mai e nimic
decât o altă junglă
populată de mutanţi rumegătoare paricopitate

suine omnivore
elfi transformaţi între timp în orci
se luptă între ei sălbatic

asta în timp ce-n catedrală în ţarc
eşti scăldat în sângele pornit din biciul

mânuit expert
pe carnea ta şi a altor specii de robi

ai rămas totuşi cu hotărârea teribilă a izbăvirii
cu amintirea unei seri de iarnă
dominată de chipul contorsionat al Domnului
schiţat pe geamul cu flori de gheaţă
şi al bunicii care coboară din ceruri
şi-ţi oferă o tavă cu prăjituri

EMPATIE CU MANIPULATORUL

Eu dacă mă blochez emoţional e jale

îmi spunea deunăzi cu obidă manipulatorul
de cadavre 

cel cu o pareză facială-dreapta
care îmbracădezinvoltmorţii - pe pariu - cu o mână

SORIN GRECU

O vedere asupra nimicului *

Ăştia-ţi confiscă în fiecare zi câte o hârtie de
turnesol

câte un gând câte un adjectiv câte o sculă de
exprimare 

câte o icoană câte o ică
da` nu-i nimică
te porţi mai departe neasemuit de firesc
te redresezi din mers 
cu cizmele tale de şapte poşti de duminică
strângi din dinţi le recompui pe toate încet
din propriul scuipat propriul sânge propria

limfă
posedat de gândurile oamenilor corn-flakes
răstigniţi de frică

CATEDRALA PRIMATELOR

Blocat la mantinelă – ca ultim reprezentant al
fostei tale specii

sub ameninţarea biciurilor victoriapitecilor
eşti silit să asişti
la defilarea somptuoasă din biserică

l-au înlocuit în fine pe Dumnezeu cu unul
de-al lor

orgile sună-nfundat acoperite de liane
bibliile - prăfuite şi mişunate de scarabei
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vorbesc cu un accent de canal-Someş 
parcă expres să ţi-o culce
mergi mai departe serbezi prin muncă 
măreţul sentiment de libertate indusă
în adăpostul secret al femeilor cu copii 
maltratate de soţi
de fapt încerci să salvezi o lume interioară
care nu le-a picat deocamdată în gheare
chiar dacă experimentează furibund
de mai multă vreme
iar tu – în ziua manifestaţiei
cu mutra ca o pancartă scoasă din secţia sculărie
a unei fabrici aflate în ruină
rămâi un autentic erou al clasei tale de proli 
încă lăsat să se zbenguie 
pentru a oferi turmei niţel nutreţ celest
şi siguranţa că eutanasierea se va face
într-o deplină corectitudine politică

Amintirea femeii…

Un tren de mare viteză ţi-a pulverizat într-o
fracţiune

mărunţişurile din viaţă
rămăşiţe aglutinare de parfumuri
faciesuri scalpuri torsuri contorsionate
surprinse în clipa aparentei fericiri
precum tocul pantofului
splendidei femei înţepenit îngauracapaculuide canal
sexul unui spânzurat
la marginea câmpului cu păpădii
unde au venit să-l descopere
copiii de la şcoala de surdomuţi
în săptămâna altfel

* (Din volumul „Catedrala primatelor”,în curs de apariție.)

şi cu cealaltă pictează o cruce
mi-a spus asta după ce l-a părăsit soţia 
cu cincisprezece ani mai tânără decât el 
fără explicaţie pentru că nu-i aşa girls need

some fun
ca din senin în timpul rostirii 
cu ochii tăi asistai
cum gura lui oblică din naştere devine atât de

orizontală
de-o poţi măsura cu bolobocul
te consideri privilegiat că ai fost martor la scenă
exact aşa cum în rarefiate clipe trezit din

fenomenul Oz 
distingi instantaneu reptilienii printre noi
în mod paradoxal
situaţia manipulatorului se prezintă astfel:  
fără ştirea lui dezvăluie
un chip cu adevărat frumos personalizat
semn clar că pentru el/pentru tine
firescul nu mai poate apărea decât la flacăra 
reacţiilor în lanţ produse în creuzetele suferinţei
se vede treaba 
asemeni manipulatorului de cadavre
abia atunci când se cocoaţă sus de tot 
blocajul emoţional
poţi să arăţi şi tu în sfârşit normal
nu în ochii de rând ci în ai Celui 
care se ghidează după cu totul alte reguli

Eroul prolilor

De când n-ai mai ieşit pe fosta-ţi stradă
ăştia au apucat să ridice acolo încă un bloc 
iar copilul vecinului a crescut deja
căpătând o figură autentică de babuin
ceilalţi încă necrescuţi urcă dealul pe asfalt
cu trotinete motorizate
ca-ntr-un episod străvechi din Star –Treck
al cărui recuzită e abia acum 
vândută de iluminaţi drept ultimul răcnet
voi îl coboraţi iarna pe sănii
azi nimeni nu mai merge la manifestaţie
toţi se pregătesc de promenada simţurilor anarhice
în timp ce magnifice fete cu sâni uriaşi
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