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16.
Mai sus de stîncile mereu înspumate,
pe un mic podiș, un cearșaf care va rămîne aici,
rugăciunea către zeitățile mării –
ritmul e același, respirația identică.
Extazul capătă trup sub bolta înstelată –
miriade de stele, miriade de lumini pulsatile
care îmi bîntuie din copilărie – o foișorul
colibei din harbuzărie! – imaginația fierbinte.
Eu sînt aici și mereu sînt acolo…
Numai rugăciunea către zeii mei
îmi mai oferă un cuantum fragil
de stabilitate, doar asta.
Aș urla, dar uneori extazul
iubește limba tăcerii…

LIVIU ANTONESEI
Povești filosofice cretane din A. D. 2014.
( urmare din numărul 3 (8) 2015)

15.
Nori peste insulă dis-de-dimineață,
nori cenușii și la prînz, fără ploaie –
e un debut în cei zece ani de cînd bîntui pe aici.
Furtună peste noapte în larg,
valurile izbesc nervoase stîncile de la mal,
bărcile de agrement au intrat în șomaj,
iar steagurile purpurii flutură mîndre
lîngă drapelele alb-albastre…

23 – 29 August 2014, Hersonissos, Creta

Pe mal, așezat pe pietrele albe…
Mîine, da, e plecarea acasă. E plecarea de acasă
spre casă. Pînă seara, poate că insula
va vărsa lacrimile regretului.
Da, seara, insula a lăsat din înalt cîteva
lacrimi neprefăcute. În lumina melancolică
a rugăciunii, noaptea a plîns și ea.
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VASILE ANDRU
Cum se vede homo religiosus
de pe stânca lui Vivekananda
(Memorii din India)

La Kanya Kumari (Capul Comorin), se află o mică
insulă stâncoasă. Pe această insulă a poposit Swami
Vivekananda la 25 Decembrie 1882, a stat în meditație și
a avut o iluminare, a avut revelația misiunii sale finale. Se
apropia de 30 de ani și mai avea de trăit 9 ani. De atunci,
această mică insulă se cheamă stânca lui Vivekananda.
În 1992, am fost de 3 ori la Kanya Kumari și pe stânca lui Vivekananda. Kanya Kumari era un sat de pescari
care a crescut spectaculos iar peste ani, când l-am vizitat
din nou, am găsit un oraș suprapopulat, copleșit de
dugheni, tarabe și turiști, îngrozitor de aglomerat și
pestriț, cu o forfotă umană care mă făcea să cred că lui
Dumnezeu îi scapă de sub control demografia și
creațiunea Sa... Doar faleza și insula lui Vivekananda au
mai rămas tot proaspete și aerisite și-mi aminteau de
India verde, de altădată.
Revin la popasurile însorite din 1992. Un vaporaș
transporta continuu pelerini de la mal pe stâncă. Mii de
pelerini de-a lungul întregii zile vizitau insula de piatră.
Este un loc „cu vibrații bune”, loc sporitor de energie
vitală. Povestea cu „energia vitală” este de altfel un montaj psihic: te conectezi la o legendă, la o raclă cu moaște,
și emoția religioasă crește până la miracol. Postumitatea
6

unui sfânt e ziditoare. Nu-i doar o superstiție, este o
lucrare mentală vecină cu iluminarea.
Al treilea pelerinaj la Kanya Kumari a fost pe 25
februarie 1992; îl însoțeam atunci pe un mare guru
contemporan, Swamiji Vishnudevananda. Acesta venea
la Kanya Kumari pentru darshana (închinare). Templul
Kumari era locul său de metanie. Aici este venerată
divinitatea Kumari, care în sanskrită înseamnă Fecioara,
și este Mama Primordială, Shakti. Ziua ei de pomenire
este Vineri, astfel că în India ashramită, ziua a șaptea,
ziua de odihnă, este Vineri.
A fost o călătorie specială. Swamiji Vishnudevananda ne spusese că a primit al treilea mesaj, ultimul, de
la Yama, zeul trecerii pe lumea cealaltă. Cu ani în urmă,
când Swamiji a avut un accident și era în comă, i-a
apărut zeul Yama și i-a zis: „Acum vei trăi! Când va veni
timpul să mori, o să te vestesc, o să-ți trimit trei
scrisori...” Mesajele de la Yama sunt de altfel la vedere:
bătrânețea, boala, paralizia, scaunul cu rotile... Și iată, se
împlinea sorocul și Suamiji primise a treia scrisoare de la
Yama, și venea să facă ultima închinare la Kanya
Kumari... Peste puțin, în 1993, Swamiji avea să se mute la
Domnul. Acum aveam un sentiment straniu, o stare
metafizică, să stau alături de un om care parcă se mutase
în altă lume, doar ochii îi erau vii, fascinanți, și parcă mă
privea din altă lume.
După închinarea de la templul Fecioarei, am luat cu
toții un vaporaș spre insula lui Vivekananda. Un discipol
împingea căruțul cu rotile în care era Swamiji.
Pe insulă, am intrat într-o sala întunecoasă, răcoroasă (era săpată în stâncă), sală numită Dhyana mandapam, adică loc pentru meditație. În peretele din față era
gravată silaba AUM, cu litere strălucitoare.

Linia de demarcație între mări și religii
De pe stânca lui Vivekananda vedeam bărci de pescari.
„Toți acești pescari indieni sunt creștini de-ai tăi!”
mi-a spus Swami Sankarananda, îndrumătorul meu,
care era și el prezent în acest memorabil pelerinaj. De
fiecare dată cand am vizitat cu el aceste locuri, ținea sămi repete că acei pescari, care aveau aerul că sunt eterni
și primordiali, sunt creștini de-ai mei.
Tabloul era fascinant. Era un loc predestinat. O insulă
de piatră, devenită legendară, și bărcile cu pescari
creștini, totul îmi evoca Marea Tiberiadei, cea biblică.
De aici, de pe insula, vedeai totul: și realitatea, și
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simbolul realității.
În acest punct se întâlnesc 3 ape planetare (Oceanul
Indian, Marea Arabiei, Marea Bengal). Iar pe mal, la
Capul Comorin, se întâlnesc oameni din 3 religii
planetare: creștinii mei (cum zicea Swami), hindușii,
musulmanii. Dar toate 3 apele formau una singură, și
oricât efort absurd ai fi depus, nu puteai distinge linia
convențională care desparte cele trei mări planetare.

Experiența întâlnirii cu Dumnezeu
Swami Vivekananda este numele spiritual al lui
Narendranath Datta, născut la Calcutta, în 1863. A făcut
studii strălucite, la Colegiul Prezidențial din Calcutta și la
Institutul englez de învățământ superior. Apoi a pornit să
caute îndrumător spiritual. Îl chinuia întrebarea dacă
există Dumnezeu și dacă-L poți întâlni. Îi întreba pe
teologi, pe savanți, pe înțelepți, pe sannyasini:
„L-ați văzut pe Dumnezeu?”
I se răspundea sau evaziv, sau negativ.
L-a căutat pe Sri Ramakrishna, despre care auzise că
trăia într-un continuu extaz spiritual, în partea de nord a
Calcuttei, la Dakshineșwar.
Când l-a întâlnit pe Ramakrishna, i-a pus aceeași
întrebare: dacă L-a văzut pe Dumnezeu!
Acesta i-a răspuns:
„Da, L-am văzut pe Dumnezeu, așa cum te văd pe tine,
doar că mult mai real”.
Vivekananda i-a devenit discipol. A rămas lângă
masestru până la moartea acestuia, adică 6 ani, alternând
exercițiile iluminatorii cu retrageri ascetice în Himalaya.
Viveka, în sanscrită, înseamnă trezvie sau discernământ. Viața fără discernământ nu este adevărată.
Viveka este una din cele patru calități ale realizării de
sine. În mistica ortodoxă spunem trezvie. Este un rezultat
al Veghei și este Veghea însăși (awake, în engleză).
Cuvintele să nu ne înșele. Trezia este iluminare sau ceva
mai mult?
Extazul sau răpirea minții (numite iluminarea) sunt
aspecte cantitative ale Treziei... Adevărata trezie nu este
extazul, ci ieșirea din ignoranță și din somnul speței.
Înțelege lumea și astfel vei intra în altă lume.
Speța umană doarme. Fără viveka viața este somn și
vis. Raiul din somnul omului este fantasmă.
Și Hristos îi îndemna pe ucenici: „Vegheați!” În latină:
„Vigilia!” Vigilia și viveka sunt sinonime, poate

au și rădăcină comună, venind dintr-o limbă comună,
indo-europeană. Hristos îi mai îndemna pe ucenici:
Treziți-vă! (vezi trimiterea)

Fiecare religie este adevărată: Vivekananda a preluat
această revelație de la maestrul său Ramakrishna.
Sri Ramakrisna, un sfânt bengalez, a avut iluminarea
și extazul mistic prin căile a trei religii: hinduism,
creștinism, islamism. Timp de 12 ani, Ramakrishna a
făcut exerciții spirituale cu îndrumători și duhovnici din
trei religii, pe rând, și prin toate a obținut Trezia și
extazul unitiv. El a dovedit astfel convergența punctului
pe care noi îl numim omega: experiența rădăcinii
sacrului, dincolo de mulțimea confesiunilor.
El mărturisește că prin toate religiile se ajunge la
realitatea ultimă dacă devoțiunea pentru Dumnezeu este
foarte intensă. El a avut o viziue a lui Hristos ca întrupare
dumnezeiască. O viziune reală, puternică.
Sri Ramakrishna avea să moară la 50 de ani, din cauza unui cancer. Cândva, am avut o dezbatere pe tema
„De ce mor nemuritorii”, publicată în volumul Viață și
semn. Oricum, explicația bolii lui Ramakrishna „din
cauza preluărilor karmice”, explicație dată de folcloriștii
Karmei, incifrează un termen genomic necunoscut, sau
ascunde, sub noțiuni polisemantice precum karma, o
limită a cunoașterii.
Sri Ramakrishna era o supraputere spirituală. Acest
sfânt bengalez este venerat în India ca un avatar, deci ca
întrupare divină. Este avatarul care mărturisește prin
propria sa experiență că toate religiile pot duce la
realizarea lui Dumnezeu. În sensul că oricare din ele te
pot duce la starea unitivă. Nu are o atitudine sincretistă,
nu te îndeamnă să te iluminezi cu trei religii combinate!
ci doar că oricare din cele trei, mistic vorbind, te pot duce
la faza unitivă. Zice:
„Chemați-L pe Dumnezeu pe orice nume, adorați-L
sub aspectul care vă place mai mult, și cu siguranță veți
ajunge la El.”
În pragul trecerii, el a zis câtre discipoli: „Aș vrea să
dobândiți cu toții Trezire la Realitatea Duhului.” Apoi a
intrat în bhava samadhi, o stare extraordinară, și toți
discipolii au fost transportați deodată într-un extaz
identic, transformator.

Soția maestrului
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Un amănunt particular: Sri Ramakrishna a fost însurat. Când avea 23 de ani, părinții au insistat ca fiul lor
Gadadhar (viitorul Ramakrishna) să se căsătorească. În
transă, el a numit o fetiță de 5 ani, Sharada’mani, și
aceasta îi va deveni soție. Tânărul Gadadhar a devenit
preot în templul lui Kali, la Dakshineșwar, unde va
practica, sub îndrumări severe, exerciții spirituale
iluminatorii. Când copila Sharada’mani a mai crescut și a
împlinit 14 ani, s-a dus să locuiască cu soțul ei, la
Dakshineșwar. Folclorul tantric descrie un extaz unitiv
obținut de cei doi soți împreună, fapt care poate fi și
adevărat. Soția, Sharada Devi devine discipoliță
înflăcărată a soțului magistru. Numele ei inițiatic, cu care
va rămâne în istorie, este Sharadananda.
Când Sri Ramakrishna s-a îmbolnăvit de cancer, soția l-a îngrijit cu un devotament feroce, dar se pare că
maestrul nu voia să fie salvat! Stătea într-un extaz
permanent și nici nu mai făcea deosebire între lumea de
aici și cea eternă, și nu mai avea nici o motivație telurică
să continue viața în trup.

Paranteză despre instinctul religios
Am zice că, la sfinți, dispare instinctul de conservare. Sau, treptat, prevalează ceea ce am numi „instinctul de
eternitate”, care se manifestă tot mai intens pe măsură ce
ascetul dobândește conștiința extinsă. Instinctul de
eternitate, dominant la sfinți, poate fi numit și instinct
religios, căci orice eternitate este religioasă. Instinctul
religios ar fi al treilea dintre cele bazice. Încă nu este
validat științific, dar nici invalidat. Psihologia numește
instinctul religios cu termenul „trebuință a psihismului
abisal”, sau „cerință religoasă a inconștientului”, cerință
foarte puternică ducând la fervoare religioasă.
Așadar, funcția de conservare, la mistici, este inlocuită de funcția de veșnicie, care începe să se exprime tot
mai clar pe măsură ce apare conștiința extinsă.
Credem că instinctul religios, sau de eternitate, cel
mai profund al omului, este mai puternic decât cel de
supraviețuire, cu care omul e dotat mai ales pentru
împlinirea rolului său biologic pe pământ, și anume
perpetuarea speței. Instinctul de veșnicie lucrează spre
întărirea postumității, iar în faza unitivă, el este
covârșitor.
Orice evoluție spirituală mută pe plan secund
instinctul de conservare și face să fie prioritar instinctul
de eternitate. Viața în trup mai poate continua o vreme
8

până la uzura naturală a corpului, dar predonimă a
indiferență a durării în trup, ființa fiind acaparată de
planul extatic. Exemple din belșug. Ioan al Crucii, moare
la 49 de ani, într-un extaz care respinge orice luptă a
vieții; a făcut o vindecare miraculoasă cu un frate, dar nu
a vrut să facă un miracol cu sine, întru prelungirea vieții.
Ci, senin și fericit în ora trecerii, i-a zis ucenicului care-i
citea Psalmi: „Nu-mi mai citi Psalmi, hermano, citește-mi
din Cântarea Cântărilor!” Alt exemplu: Osho, acest om
fenomenal, lăsa lumea la 59 de ani; murea oare din lenea
de a supraviețui fizic, sau din convingerea că, după 60 de
ani nici o noutate și nici o culme nu se mai pot adăuga la
ființa umană, cum a afirmat de două ori! Sau Maestru
Deshimaru, cel de la care am învățat „Zen adevărat”(a
treia cale unitivă!), Deshimaru cel care „a deschis
muntele” (cum scrie pe piatra sa tombală, la dojo-ul de pe
Loara... Moare la 68 de ani, de o boală pe care a găzduit-o
în trup cu indiferență sau prea centrat pe euforiile
sentimentului de eternitate dat de acea satori sau
mântuire... (Saltul cazuistic ar fi prea mare dacă, în
context, îmi amintesc de genialul Ion Barbu, mort la
aceeași vârstă și de aceeași necruțătoare afecțiune ca și
Deshimaru!)...
La unii „nemuritori” acest „instinct al eternității”
este asumat, este premeditat (a fost și cazul lui
Ramakrishna). La alții, puternicul sentiment al eternității
dobândit în final este suportat ca „un premiu de
consolare din partea lui Dumnezeu” (expresia Katherine
Mansfield) conferit celor prea repede trecători.

Noul Sankaracharya
Revenim la revelația numită Swami Vivekananda.
După moartea magistrului său Ramakrishna, el are o
perioadă fertilă de misionariat. Întemeiază Misiunea
Ramakrishna cu centre monastice, străbate toată India,
ține confernțe și are lungi turnire de idei cu filosofii și cu
înțelepții vremii. Acțiunea lui seamănă cu cea a lui
Sankaracharya din sec. IX. Și el face experiența
monismului Advaita Vedanta. Întemeiază și un
așezământ spiritual „Advaita Ashram”, în Himalaya.
Ordinul monastic Ramakrisna, în tradiția Sankara,
a fost înființat într-o zi de 25 Decembrie, coincidența cu
Crăciunul confirmă înrudirea sa cu creștinismul. Astăzi
ordinul are circa 200 de mănăstiri. Centrul Misiunii este
la Ashramul Belur (Belur Math), lângă Calcutta.
Vivekananda și apoi Brahmananda care a urmat la
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Ridicarea anatememelor
conducerea Misiunii, au preluat și au răspândit, în toată
India și-n Occident, experiența și mesajul lui Sri
Experiența și viziunea lui Ramakrishna („Toate
Ramakrishna: despre unitatea tuturor religiilor și
religiile sunt adevărate”) se deschid nu numai spre o
prezumția că toate religiile sunt adevărate.
utopie ecumenică, dar, mai mult, spre respect interreligios.
În context, îmi amintesc că tot în anul în care
„Toate religiile sunt adevărate” este o aserțiune valabilă din punct de vedere mistic, dar ambiguă din punct vizitam India, 1992, se ajungea la un acord panortodox
de vedere confesional. Căci admitem că doar un foarte (parafat în 1993) care a deschis că și bisericile nemic procent de fideli pot ajunge la mistică, la trăire calcedonene din Orient (intrând aici și bisericile din
unitivă și trans-confesională. Clement Olivier credea Malabar, India), aflate până atunci sub anatemă, sunt
numai într-un ecumenism monahal. În ce ne privește, adevărate! S-a descis astfel ridicarea anatemelor
credem numai într-un ecumenism al practicienilor aruncate asupra lor de Sinodul 4 ecumenic de la
iluminării, admițând că acesta nu se suprapune cu tot Calcedon (la anul 451).
Mitropolitul Antonie Plămădeală, care a repremonahismul.
zentat biserica română la întâlniri ale Comisiei de
Totuși prezumția „toate religiile sunt adevărate”, deși dialog teologic între biserica ortodoxă și cea orientală
încă ambiguă confesional, este pe deplin înțeleaptă, este ne-calcedoniană (familii ortodoxe care nu recunosc
premisă pentru toleranță religioasă, dacă nu și pentru decât primele trei sinoade ecumenice) mi-a spus
impresiile sale despre orientalii aflați sub anatemă:
viveka (trezvie).
„Personal, am avut mereu impresia că port diaȘi să nu uităm: ideea aceasta e explodat în lume în
1893, anul în care s-a înființat și Parlamentul Religiilor, logul cu oameni din familia sfântului Antonie cel Mare
și a altor nevoitori ai pustiei, dascăli de înțelepciune și
reper însemnat din mișcare ecumenică.
Gandhi avea să spună, prin anii 1920, ca o revelație smerenie.”
Și era frapantă aroganța sau opacitatea menținerii
personală:
anatemelor până în zilele noastre!
- Toate religiile sunt adevărate.
Așadar s-a parafat înțelegerea că și bisericile ne- Toate religiile au unele erori în ele.
calcedonene sunt adevărate și surori. (Firește,
- Toți oamenii mi-s apropiați ca niște rude proprii.
promotori ecumenici precum Ramakrishna sau
Vivekananda n-au nici un merit în asta, ci doar au
Se înfiripă așadar un Parlament al Religiilor
dreptate!)
Swami Vivekananda a venit nepoftit în Parlamentul
Un detaliu psihologic. Mitropolitul Antonie mi-a
Internațional al Religiilor constituit la Chicago, în
septembrie 1893. Și tocmai el avea să-i dea strălucire. El a spus că s-a convenit în secret ca ridicarea anatemelor să
vorbit ultimul, în acel Parlament, cu o inspirație desăvâr- se facă fără solemnități și fără discursuri publice, cu
șită și a produs o revelație asupra prezenței sale și asupra multă discreție (pe șest!), să se facă doar la nivel de
ierarhi, pentru că poporul evlavios din Orient ar fi fost
modelului indian privind universalitatea spiritului.
Swami Vivekananda se menținea puternic, având șocat să afle „solemn” că, timp de 15 secole, mai precis
conștiința că vine din țara cea mai religioasă din lume. Și 1542 de ani, bisericile lor au funcționat sub blestem și
anatemă!
având experiența spirituală despre care vorbea. Zice:
„Noi credem nu numai într-o toleranță universală, ci
Final pe stînca lui Palamas
socotim că fiecare religie este adevărată”.
A urmat un turneu spiritual în SUA și-n Anglia, după
La urmă, de la utopia ecumnică, revin la „instinccare Vivekananda revine în India unde, cum am schițat
mai sus, are un elan fondator centrat pe extinderea tul religios, sau de eternitate”, pe care mi-l elucidam pe
stânca lui Vivekananda. Și aduc o corecție filocalică:
Misiunii Ramakrishna acasă și în lume.
ALTER N AN ŢE
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Ca să prevenim un posibil și fatal conflict între
instinctul de conservare și instinctul religios, amintim
cu insistență de acest aforism canonic:
„Îngrijește mintea ta ca și cum ar fi să mori
mâine; îngrijște trupul tău ca și cum ar fi să trăiești
100 de ani.”
Adică: (1) mintea se ține cu intense exerciții de
veșnicie, obținând extensia maximă a conștiinței, până
la ceea ce numim „conștiința nemărginită cu absența
eului”: ca și cum ar fi să mori mâine, trebuind să pleci
numai după ce ai obținut starea supremă. Și: (2) trupul
se ține cu relansarea puternică a instinctului de
conservare, ca și cum ar trebui să trăiești 100 de ani, cât
o permite programul speței umane.
Acest aforism canonic-evagrian, l-am aflat pe altă
stâncă, și anume pe Stânca lui Grigorie Palamas, lângă
Meghiste Lavra, pe Muntele Athos, unde am mers să
fac o retragere spirituală, după călătoriile în India. Ca
valoare și ca trezvie, experiența athonită a fost, în mod
cert, cel puțin egală cu cea ashramită.

Laura Poantă - din ciclul ”Cai”

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

VALENTIN LUSTIG
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Te-ndeamnă-un gând că,-n crugul ei, obscurul,
N-ai fi un ins coleá, ca oarecare,
Scoțând, mai rar, din scoici mărgăritare,
Cărând, mai des, din iaz, apă cu ciurul.
Dar, într-o zi, te-mpedici ca un fraier
Și cazi, mustrându-ți mama în surdină,
La capătul spinoasei curse, lunge,

NICOLAE MĂTCAȘ

Ca să constați că nu-ți ajunge aer,
Nici, la apusul zorilor, lumină,
Așa cum nici o viață nu-ți ajunge.

Pe mine timpul tot la fel mă fură
Atât de grea a anilor povară
Sălbatici, goi și rupți de foame, anii.
Adulmecă zelos mai multe raite,
Se-azvârl vorace-asupra mea în haite,
Smulgându-mi traista, pâinea, gologanii.
Nu pregetă pe-o clipă să se-nhaite.
Mă lupt bărbat cu hoții mei, forbanii.
Îmi văd în postul mare de grijanii.
Deschisă, rana prinde să se vaite.
Și sacu-i dezlegat – cu boli – la gură.
Îți pică-un musafir când ți-i mai bine:
Aci un șold, o coastă,-un junghi te ține,
Aci un zgârci, un plex, o-ncheietură.
Atât de grea a anilor povară
Când vântul sună-a gol în buzunară!

Își pune omu-n preajmă de-un tain.
Cultivă varză, roșii, grumbă, mură.
Și dacă timpu-l calcă rău pe bătătură,
E doar atunci când secetele vin.
Pe mine timpul tot la fel mă fură
Din când în când, puțin câte puțin,
Apoi la târgul vieții, zis destin,
Mă vinde de la talpă pân-la gură.
Ci-ntr-un amurg, din umbra mea, învolta,
La colț de viață, am să prind tâlharul,
Și-am să-l închid sub lacăt, buliharul,
Să nu-mi mai prade,-n plin belșug, recolta.
Iar când vom strange-o, eu și grădinarul,
Ne-om duce-o, roada,-n doi, la târg, cu carul.

Strângându-și boiul lujer unduios
La capătul spinoasei curse, lunge
Un aprig maraton ce capăt n-are
Îți pare viața și - de bun - augurul
Și, în al vieții crug, ți-nscrii conturul,
Aderi și tu la veșnica-i mișcare.

Din Bobotează până la Sân-Petru,
Din Sânt-Ilie până la Crăciun
Nu ținem bani rulotă la călțun,
Nici mințile ni le-mpăiem în fetru.
Și nu vedem, în dulcile boeme,
ALTER N AN ŢE
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Ce scurtă-i ața: ani, lumină, metru...
Dar, totuși, este-n lume-un cronometru,
Ce ne fixează trecerea prin vreme.

Doar când să treci de ultimul pârleaz
Târâș-grăpiș prin hruba-ntunecoasă
Spre-un fără capăt, răcoros tunel,

Strângându-și boiul lujer unduios,
Clepsidra-și trece,-n semn de bun rămas,
(Incinta primă-n alta, grațios),

Atuncea, poate, vei găsi răgaz
S-asculți în tihnă clasicul apel:
- Oprește, clipă! Cât ești de frumoasă!

Nisipul, lent, ca ácele la ceas.
- Atât a fost, ne-arată cea de jos
Și cea de sus: - Atât a mai rămas...

Nimic în timp nu-i veșnic: omul, pasul
Când tace-un ceas, îl duci la meșter, care
Îi shimbă bateria vlăguită
Ori, poate,-o piesă cam deregluită,
Și el din nou se pune în mișcare.
La fel și omul, piesă hrentuită,
Pe care-un doctor cearcă s-o repare.
De nu, îi pune alta din dotare,
O bagă-n priză: - Cale infinită!
La un moment nimic nu-i de schimbat,
Căci mecanismu-i putred de uzat,
Și ceasu-ajunge-o piesă de muzeu,
Iar omu’-n criptă sau mausoleu.

E - bardul - trist. Sfârșitul nu exultă
Să i se-aștearnă bezna pe retină
Lui, alchimistul omului himeric,
Ce preschimba lumina-n întuneric,
Din întuneric izvodind lumină?!
Să-l împresoare morbul cadaveric,
El, olm de cedru, nadru și sulfină,
Dând senectuții salt de zibelină,
Inteligenței – spirit luciferic?!
E - bardul - trist. Sfârșitul nu exultă.
Simțind că tot îi dă popii crucerul,
Căci mintea lui i-o-mbracă, toată, bezna
Și, lipicios, un șarpe-I linge glezna,
Rosti tăios, să tremure și cerul:
- Lumină vreau! Lumină! Cât mai multă!

Nimic în timp nu-i veșnic: omul, pasul,
Le sună ambilor odată ceasul.

Doar când să treci de ultimul pârleaz
Un pui de róbot ești. Un robotíc.
Alergi de-ți iese sufletul din gură.
N-ai chip să-nghiți în tihnă-o-mbucătură,
Că se desprinde șleaul la orcic.
Croiești proiecte noi, de anvergură.
Spre ceruri urci. Dai chișca la butic.
Asculți cum sună-n pungă-un firfilic
Și - pe traseu! Nu-i timp de uvertură.
18
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CE GREU E SĂ MÂNGÂI

ANA BLANDIANA
ÎN FRESCĂ
Ctitori purtându-şi în braţe cu greu
Mănăstirile,
Ca pe un capital convertibil
La change-office-ul vieţii de apoi;
Călugări tineri
Cu doctorate la Cambridge
Şi odăjdii sărutate
De ţărăncile bătrâne
Târându-se în genunchi
Pe lespezile cu inscripţii chirilice;
Megafoanele
Transmiţând slujba
Până în curtea plină de corturi,
Până în şoseaua pe marginea căreia
Sunt parcate maşinile
Aşteptându-şi sfinţirea;
În timp ce credinţa –
Asemenea rândunelelor
Care pătrund sub cupolă
Zburătăcite de clopote –
Se roteşte speriată,
Se loveşte de pereţii pictaţi,
De Pantocrator,
Coboară
Şi se aşază cuminte în frescă.

Ce greu e să mângâi un înger pe aripi!
Oricât de apropiat, el se fereşte de-atingere
De teamă că ai putea să îl prinzi,
Se roteşte, revine, fâlfâie abia auzit,
E singurul sunet de care-i în stare.
Ei, îngerii, nu ştiu vorbi,
Cuvintele sunt nepotrivite
Ca să-i exprime,
Mesajul lor mut e prezenţa.
Felul în care se-apropie
Să te cuprindă cu aura,
Dar imediat se îndepărtează, speriaţi de intimitate,
Protectori, dar nu familiari,
Lăsând mereu o distanţă prin care
Cuvintele mele se târâie ca să-i ajungă,
Fără să ştie dacă nu sunt prea slabe să le-atingă auzul.
Ce handicap al credinţei:
Să nu ştii dacă eşti auzit, nici dacă auzi
Şi din toate simţurile să rămână doar visul tactil
De-a mângâia, fără să-l sperii, un înger pe aripi...

BUNAVESTIRE
Încă nu eram,
Numai tu ştiai că voi fi.
Si totuşi ai fixat Bunăvestirea
Fără să mă întrebi.
Sau, poate, n-ai fost nici tu întrebată?
Ai fost şi tu pusă
În faţa faptului împlinit?
La urma urmei,
Ce-aş fi putut hotărî
Înotând în lichidul amiotic,
Iubind
Haina de carne fierbinte
Care se pregătea să mă dezbrace,
Să mă azvârle în lume
Gol,
Învelit ca-ntr-o placentă-n poveste...
Spune drept:ţi-era frică de mine?
ALTER N AN ŢE

19

CATEDRALE ÎNCHISE

De felul ameninţător în care creşteam
În adâncul tău, înlocuindu-te?
De frică ai hotărât
Să pui între tine şi mine
Povestea din calendar?

Catedrale închise
Ca nişte case cu proprietarul plecat
Fără să spună pe cât timp,
Fără să lase adresa.
În jurul lor oraşul
Roteşte tramvaie şi biciclete,
Claxoane, reclame,
Locuitorii grăbiţi
Vând şi cumpără, vând şi cumpără,
Mănâncă în mers
Şi, din când în când, obosiţi,
Se opresc să bea o cafea
La o măsuţă pe trotuarul
De lângă o catedrală din secolul XI
Pe care o privesc fără să o vadă,
Pentru că se gândesc la altceva
Şi fără să se întrebe
Cine este cel ce a locuit cândva
Într-o casă atât de mare.

UN PERSONAJ TRANSPARENT
Nu l-am înţeles niciodată,
Nu i-am cunoscut definiţia:
Un personaj transparent
Sau numai o boare
Pe care nici nu o simţi,
Deşi te atinge.
După ani, după decenii
Incepi să-i descoperi
Urmele
Întipărite în carne,
Adânci
Ca nişte urme de ghiare.
Tot ce ştiu despre el
Este că se grăbeşte
Spre locul
Unde el încetează să fie.

DULCE CONFUZIE
Port hainele tale,
Pe care corpul meu le ocupă
Mirându-se de potrivire
Și hainele se miră
Ca şi cum chiar tu ai fi revenit –
Dulce confuzie
Menită s-ascundă
Sâmburele trecut dintr-un secol într-altul.
Port hainele tale pe străzile unde tu ai crezut.
Fă-mă şi pe mine să cred,
Lasă lumina ta să mă aprindă
Şi hainele să se mişte singure,
Zărindu-se pe la cusături
Strălucirea sâmburelui
Trecut dintr-un secol într-altul.

CLEPSIDRĂ
Mă uit la clepsidra
În care nisipul
A rămas suspendat,
Refuzând să mai curgă.
E ca într-un vis:
Nimic nu se mişcă.
Mă uit în oglindă:
Nimic nu se schimbă.
Visul opririi
Din drumul spre moarte
Seamănă morţii.
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dinlăuntru, el orientează semantismul înspre dimensiunea fizică, psihică sau morală a persoanei pentru
a traduce o denaturare ca deformare, viciere, degradare,

LUCIA GOGEA

alterare, stricare sau o modificare în sens rău ca seducere,
sminteală, pervertire, abatere de la corectitudine, datorie
ca abuz de putere, pierdere a integrităţii sau a purităţii.
Îndrăznesc să afirm că prin cuprinderea în condiţia
regală a unui evantai de nuanţe ale coruperii in actu,

Despre coruperea lui Oedip

”Aşadar, îţi baţi joc de orbirea mea? Îngăduie-mi complexitatea compoziţiei tragice sofocleene se arată cu
să-ţi spun aceasta. Tu, cu ochii tăi preţioşi, nu vezi prisosinţă, şi numai sub acest aspect, singulară. Pentru
corupţia din viaţa ta…”, este traducerea noastră, după că, Oedip e construit, de jos în sus, de la planta picioru-

versiunea în engleză, a clasicistului american Robert lui la raţiune, de la intenţie şi atitudine la gesturi şi fapte,
Fagles, pentru „Oedipus Rex”, de la Penguin, din 1984: de la ereditate la relaţionarea socială prin mecanismele
„So, you mock my blindness? Let me tell you this. volatile ale coruperii.
You [Oedipus] with your precious eyes, you’re blind to the Cu alte cuvinte, el creşte, se dezvoltă, epuizează un climax
corruption of your life…”, mai vioaie, mai acordată aici în evoluţia fiinţei muritoare, drapat în hlamida deasă şi
cu vorbirea prezentului decât traducerea din „Oedipus pestriţă ţesută de iţele feluritelor coruperi alcătuind, în mod
Tyrannus” a scoţianului Sir Richard Claverhouse compact, contextul complex al naraţiunii, plasa legăturilor
Jebb, de la Cambridge University Press, din 1887, dar direct cât şi indirect sesizabile, deseori ascunse, dar conţinute.
Cert este că în ceea ce îl vizează pe Oedip, coruperea
folosită ilustrativ pe parcursul analizei noastre:
„ And I tell you, since you have taunted my blindness, are amploare totală: îi atinge corpul, mai precis laba pi-

that though you have sight, you do not see what a state of ciorului, îi modifică mersul, traiectoria prin viaţă, apoi se
misery you are in, or where you dwell, or with whom.” extinde asupra simţurilor, trăirilor, asupra atitudinii şi
Astfel sună, pe baza a două variante de traducere raţiunii sale, ca să dea socoteală pentru întreaga lui
din greacă semnate, la interval de aproape un secol, de existenţă, în final. Iar trasele coruperii în ansamblul
autorităţi în materie, replica de la 412 – 414 din tragedia ei sunt încifrate în numele său. Dar nu acel nume ales şi
sofocleană “Oedipous Tyrannos”, rostită de profetul dat de către părinţi cu speranţa pentru viaţa viitoare buorb Tiresias, care “vede”/ cunoaşte ceea ce Oedip încă nă a nou-născutului, deoarece cuplul Laios-Iocasta l-a
nu poate, deşi crede că vederea îi este intactă, neviciată! privat de acest drept, atunci când l-a condamnat la
Şi, supoziţia coruperii lui Oedip se asociază în min- moarte pe muntele Chitaeron. În cazul său, numele
tea ascultătorului cu întrebări legitime de felul: La ce indică identitatea dintre natura şi destinul său. Două picorupţie se face aluzie? Se referă la un singur fapt ori la cioare deformate monstruos de către părinţi îi sprijină
mai multe? Care ar fi acestea, dacă, totuşi, ar fi mai „călătoria” vieţii. Măsura lor viciată denaturează realimulte? Sunt ele interdependente ori relativ zări înfăptuite cu bună intenţie şi cu nobleţe pentru seindependente? Care sunt agenţii capabili de acţiunea meni. Îl obligă „să se vadă pe sine”, să devină Oidipous,
corupătoare pe parcursul desfăşurării conflictului literalmente „cel ce îşi vede piciorul”, adică „are sapienscenic? Care sunt împrejurările de viaţă ale eroului ţă” deşi nu mai vede, dar poate să se contemple în sufeafectate de atari agenţi corupători? Sunt din afara rinţa care îl copleşeşte ca să fie noimă pentru umanitate,
persoanei tebanului ori sunt forţele lui intrinseci, un métron cultural al ei. Tâlcul numelui Oedip se lasă,
obscure şi ascunse înţelegerii? Sunt scăpări de sub aşadar, căutat şi descoperit între condiţia de condamnat
control raţional sau primitive impulsuri instinctive? la moarte şi de fiinţă liberă.

Acţionează ca defecte vulnerabile ale unei existenţe
imperfecte ori exprimă o intenţie vinovată? Simple erori
sau vină? Vină tragică sau vină cu vinovăţie? ş.a.m.d.
Verbul “a (se)corupe” e versatil după criteriul sursei
de provenienţă a acţiunii. Dar, fie direcţia din afară, fie

Într-o cronologie istorică şi culturală, în creaţiile
tragice ale grecilor, ereditatea este legea nonliniară a
continuităţii
valorilor,
modelelor,
atitudinilor,
comportamentelor dezirabile social care domină
personajele după criterii felurite, în măsură diferită. E

ALTER N AN ŢE

21

o formă de supradeterminare stereotipă în individ a recunoaştere şi adopţie, în faşa nou-născutului se fixau
voinţei, a intenţiei, a dorinţei pe care mentalitatea omene însoţitoare ale proiecţiilor de viaţă, simboluri
colectivă o insinuează ca iraţionalitate provenind de la purtătoare de destin. Dar, în locul lor, cuplul regal, care
Zeus, Moira, Erinii. Conform exegezei lui E. R. deşi fusese prevenit de Pythia în legătură cu o
Dodds din volumul The Greeks and the Irratio- progenitură ucigaşă şi incestuoasă, în excesul pasiunii a
nal (Ediţia în limba română cu titlul Dialectica ignorat profeţia şi a comis hybris la adresa zeilor, iar
spiritului grec, Editura Meridiane, Bucureşti, 1983), acum, cu asupra de măsură, decide sacrificarea
reunind suita celor 8 conferinţe ţinute în anul 1949 la copilului. Laios îi leagă gleznele picioarelor, Iocasta le
Berkeley din California, tragedia tebanului este încă străpunge cu un ţăruş şi împreună comit actul de
puternic determinată de “conglomeratul moştenit”. Deşi, corupere fizică. Astfel, se face că în numele de “picior
ca vârstă culturală, aparţine “culturii vinovăţiei” şi e umflat”, “groaznic” al tebanului “este legat” destinul
ulterioară “culturii ruşinii” pe care o ilustrează Ilia- său, dar potrivnic obiceiului! Pentru că, progenitura
da lui Homer şi personajele lui Eschil.
reflectă consecinţele circumstanţelor iniţiale ale poveştii
Faptele omeneşti au fost împovărate cu vinovăţie, sale de fiinţă muritoare, împrejurările victimizării sale şi
spre deosebire de cele ale zeităţilor, încă din perioada la ale denaturării intenţionate a trupului pentru tot restul
care se referă Homer, etichetate ca reprobabile prin vieţii. Din această deformare respingătoare, hidoasă
compa-rare cu modelul social de acceptare. Dacă ne chiar, fiinţa şi existenţa sa se vor amplifica în corupere.
referim la Oedip, acesta e legatarul unei moşteniri
Un context al dificultăţilor în identificarea, obserirepresibile la nivelul originii neamului său, maculate de varea şi discriminarea specimenului de corupere
sângele vărsat de neamul labdacizilor, de la bătrânul psihică ce îl cuprinde pe Oedip, cel public supranumit
Agenor la Laios, în cele mai felurite împrejurări de viaţă, “ghicitorul de enigme” după alungarea Sfinxului, este
de antecesori impetuoşi, tiranici, dominaţi de instincte înscenat de către Sofocle de la 447 la 461. În timp ce
criminale, vinovaţi mereu de hybris.
tirada celor 14 replici neîndurătoare a lui TireVom lua aici în discuţie două manifestări ale sias dezvăluie abominabilul din fiinţa şi existenţa
coruperii fizice şi mentale.
sa, Oedip se retrage ca şi cum ar fi fost surd, mut şi
Primul act biografic de corupere este privarea de resemnat înaintea destinului. Bernard M. W. Knox, în
dreptul la adopţiune, fapt întâmplat în a treia zi de la studiul intitulat “Sophocles, Oedipus Tyrannos 446: Exit
naşterea lui Oedip. Amintindu-şi profeţia divină Laios nu Oedipus?”, prezentat la Center for Hellenic Studies, în
îşi mai recunoaşte urmaşul transformându-l în renegat. septembrie 1980, publicat în Roman and Byzantine
Conform unor obiceiuri străvechi practicate în spaţiul Studies, Winter 1980; 21, 4; postat în Periodibalcanic, în primele trei-cinci zile de viaţă, la ritualul de cals Archive Online pp. 321 – 332, analizează câteva
poziţii critice formulate începând încă din secolul al
XVIII-lea. Rigurosului raţionalist nemulţumit, Voltaire,
e.g., autorul propriei versiuni Édipe, i se pare de
neacceptat că: “Cet Édipe qui expliquait les énigmes
n´entend les choises les plus claires…”(idem, p. 322, nota
1). Să observăm cum la 368 îl acuzase explicit pe Tiresias
de lipsă de înţelepciune întrucât acesta îl numise la 363:
“ucigaşul omului al cărui asasin îl caută”, la 367 îl
învinovăţise de nenorocirea relaţiei incestuoase în care se
afla, deşi mai înainte, la 359, în urma blamului de
“renegat al locului” de la 353, şi din nou la 361-362,
Oedip ceruse repetarea explicaţiei recunoscând scăpări
de înţelegere!

În virtutea exemplarităţii democratice sub semnul
căreia se întreţine de la 300 la 447 dialogul reciproc al
22
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furiilor, reproşurilor în privinţa carenţelor reciproce de
atitudine civică, a gândurilor suverane exprimate ironic
de cei doi interlocutori, cel mai aproape de Apollo prin

meritul clarviziunii, exercitându-şi dreptul la replică de la
408 la 428, circumscrie ignoranţa regelui: nu-şi cunoaşte
identitatea, părinţii, e duşmanul nerod al neamului
său în rândul viilor şi morţilor, poartă dubla legătură
întunecată a blestemului parental peste ochii ce azi pot
vedea. Surprinzător sau nu, Oedip formulează profetului
reproşul de la 439: “Tot ce spui este prea enigmatic şi
obscur.”!
Revenind la ocurenţa problematică de la 447 –
461, cu originaritate contestată radical de Adolf Schöll
(“spurious addition”) sau susţinută tranşant de Philip
Vellacott pentru teza că Oedip ştia totul de la început
(idem, p. 322), Bernard M. W. Knox recunoaşte, în
natura de a fi aici a lui Oedip, reversul acelui om care,
câteva replici mai devreme, reacţionase furios şi
violent la itemii predicţiei reproduse de
Tiresias, ignorând identitatea cu profeţia pe care o aflase
el însuşi, ca oracol al preotesei de la Delfi, în urmă cu 17
ani (idem, p. 323).
Nu recunoscuse identitatea datorită hybris-ului

sau devenise violent şi plin de mânie pentru că nu putea,
nu dorea să o accepte, întrucât o recunoscuse ? În afara
adevărului evident, care se impune imediat minţii
noastre, între cazurile de respingere din ignoranţă sau
necunoaştere suntem tentaţi să includem şi situaţiile
inconvenabile, inacceptabile ale perspectivei noastre
egoiste, independent de criteriile obiective de adevăr. Să
fie, oare, confuzia derutantă a unui simplu muritor
devenit rege? Lovit brusc de hipoacuzie, de cecitate
verbală, ca paralizat în deplasare, mai mult târânduse, Oedip pare blocat mental. Starea lui e asemănătoare
cu a neofitului sub vrajă în mistere, la această
ocurenţă, în forma elevată a iniţierii revelatoare privind
enigma propriei existenţe de rege nefericit, aspect neglijat

de comentatori. Investigarea de rege a crimei,
cu episoade succesive de răsturnare a situaţiei
dramatice ce ţin de o téchne pe care Aristotel în „Poetica”
o remarcase elogios la Sofocle, de tulburare, nelinişti şi
îndoială, apoi confuzie şi, la sfârşit, după epuizarea
probatoriului, prin recunoaşterea culpei continue pe
care în mod paradoxal, deşi Oedip o purtase cu sine, dar
nu-i fusese evident şi nici nu se revelase încă, pare
condusă cu ochii aţintiţi la maieutica lui Socrate.

RAINER MARIA RILKE
SINGURĂTATE
Singurătatea este ca o ploaie.
întâmpină-nserări urcând din mări;
din văi pustii pierdute-n depărtări
suie spre cerul ce mereu o are,
ca doar apoi peste oraş să se coboare.
În ore tulburi cade liniştit,
când străzi spre dimineaţă se întind,
când trupuri, ce nimic nu au găsit,
acelaşi pat să-mpartă trebuind,
dezamăgite, triste, se desprind,
când oamenii mai simt doar ură rece:
Atunci singurătatea-n râuri trece...

TOAMNA
Cad frunzele, cad ca din depărtare,
de parcă vestejesc grădini în ceruri,
cu gesturi de negare cad, de-a rândul.
Iar nopţile, cum cade greu pământul
din toate stelele, într-o însingurare.
Noi toţi cădem. şi mâna asta, iată.
Căderea, vezi, e-n toţi şi în oricine,
Și totuşi, este Unul care ţine
nespus de blând, pe mâini, căderea toată.
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IULIAN BOLDEA
Vocaţia teatrului
Referindu-se, într-un interviu, la condiţia actorului, George Banu sublinia relaţia, simbolică şi paradigmatică, în acelaşi timp, dintre indiferenţă (echivalare
a posturii tanatice) şi „resurecţie”: „Personajele
teatrului sunt indiferente. Şi, la un moment dat, cineva
se apropie de ele şi le reînvie, în bine sau în rău, iar
atunci ele încetează să mai fie indiferente în faţa
noastră. Actorul moare cu ele, dar, la sfîrşitul piesei, se
ridică şi revine în viaţă. Acest lucru e foarte interesant.
Un personaj «indiferent», deci mort, se activează,
actorul dă impresia că moare cu el, pentru a se ridica
apoi”. Martor şi comentator avizat al marilor creaţii
teatrale ale contemporaneităţii (Peter Brook, Jerzy
Grotowski, Giorgio Strehler, Ariane Mnouchkine,
Patrice Chereau, Peter Stein, Klaus Michael Gruber,
Robert Wilson sau Tadeusz Kantor), George Banu este,
cum el însuşi precizează, adeptul „criticii de acompaniament”. Aceste exercices d’acompagnement care sunt
textele critice sau teoretice ale lui George Banu relevă în
subsidiar o metodă fundamentată mai degrabă pe
complementaritate decât pe demersul pur analitic sau
pe „exerciţiul de admiraţie” lipsit de substanţă.
Acompaniamentul, aşa cum îl înţelege şi valorifică
Banu, implică „atracţie faţă de protagonist pe fondul
unei intimităţi, al unei apropieri, a unui dialog chiar”.
Reflecţiile lui George Banu despre actorul nesupus
(în cartea Dincolo de rol sau actorul nesupus) detaliază
profilul şi identitatea actorului ca metaforă existenţială
şi estetică a condiţiei teatrale. În prefaţa volumului
24

amintit, autorul precizează: „Această carte nu are nimic
dintr-un manual de receptare a jocului, nici dintr-un
inventar metodologic, ea apără principiul unei abordări
prismatice şi fragmentare, ce reuneşte un anumit număr
de reflecţii despre actorul nesupus, despre actorul care
nu-şi face să tacă nici corpul, nici subiectivitatea, actorul
care, dincolo de logica interpretării, trezeşte în spectator
bucuria unei prezenţe apropiate şi totodată îndepărtate,
a unei fiinţe de aici şi de aiurea”. Pentru un critic
fascinat de paradoxurile existenţei şi ale teatrului, cum
este George Banu, postura actorului, a omului în general
împrumută sensuri nebănuite, cumulând accente şi
rosturi simbolice („«Cu spatele», «cu faţa» şi… «din
profil» - iată mişcarea triadică a jocului, în filigranul
căreia pot fi identificate marile opţiuni ale teatrului”).
Spatele omului e, cum s-a mai spus, un elogiu implicit al
resurecţiei semantice a corpului ca însemn al
răsturnărilor estetice din teatrul secolelor XVII-XIX.
Omul privit din spate restituie discursului teatral
accente ale revoltei şi ale descoperirii unor forme
insolite de explorare a existenţei. Vederea „din spate”
reprezintă un „poem încifrat“, o interogaţie şi un
însemn al reformării discursului teatral, în condiţiile
estompării chipului şi ale camuflării trăsăturilor
individualizatoare, în beneficiul unei reprezentări
generice, cumva paradigmatice şi simbolice, care exaltă
beneficiile necunoscutului din preajma cunoscutului, a
miraculosului care adastă în spatele locului comun
(„«Vederea din spate» infirmă ceea ce «vederea din faţă»
afirmă, astfel încât personajul apare ca fracturat, cu o
identitate constituită din suma posturilor observate de
partenerul său”).
Descriind, într-o relevantă pagină de sinteză,
ansamblul activităţii de teatrolog a lui George Banu,
Anca Măniuţiu trasează, în fond, relieful unui destin în
care se reunesc multiplele coordonate ale meditaţiei
despre teatru, dar şi reperele definitorii ale unei vocaţii
culturale constructive de incontestabilă eficacitate şi
prestanţă: „Depăşind nobilul anonimat al unei cariere
didactice exemplare, George Banu a reuşit de-a lungul
anilor să se impună în peisajul teatral francez ca o
prezenţă singulară (şi, de-acum, indispensabilă, aş
îndrăzni să afirm), nu doar prin calităţile sale de
strălucit teoretician şi eseist, prin originalitatea,
profunzimea şi stilul inconfundabil al scrierilor sale într-o cultură cum e aceea franceză, care are, cum bine
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ştim, vocaţia şi pasiunea eseului, a spectacolului de idei
-, ci şi ca animator al vieţii teatrale franceze şi
internaţionale, ca factor coagulant al unor acţiuni şi
proiecte editoriale, dar nu numai, menite nu doar să
păstreze memoria actului teatral, ci să propulseze
reflecţia în jurul acestuia, să desluşească inefabilul,
faţetele ascunse ale travaliului artistic din acest
domeniu, să provoace întâlnirea şi dialogul între
creatori”.
Cărţile lui George Banu ( Brecht ou le petit contre
le grand, Le théâtre, sorties de secours, Le Rouge et or –
toate trei recompensate cu importantul premiu al
Criticii dramatice pentru cea mai bună carte de teatru a
anului -, Repetiţiile şi teatrul reînnoit, Spatele omului,
Dincolo de rol sau actorul nesupus, Trilogia îndepărtării.
Odihna. Noaptea. Uitarea) pun în lumină, dincolo de

erudiţia, de tactul analitic şi de sensibilitatea autorului,
un mod de a percepe teatrul de o pregnantă
originalitate de viziune şi stil. În acelaşi timp, biografia
lui George Banu denotă, alături de apariţia unor cărţi
remarcabile, receptate elogios în mediile teatrale
europene, şi o vocaţie completă de animator cultural,
concretizată în activitatea din cadrul Academiei
Experimentale a Teatrelor (unde a fost director artistic
între anii 1990-2001), a Asociației Internaţionale a
Criticilor de Teatru (unde este preşedinte de onoare).
Activitatea ştiinţifică şi culturală a profesorului de
studii teatrale de la Sorbonne Nouvelle, Paris a fost, de
altfel, recompensată cu numeroase şi prestigioase
premii, George Banu fiind Doctor Honoris Causa al
mai multor universităţi europene. Recenta carte
Trilogia îndepărtării: odihna, noaptea, uitarea (Ed.
Cartea Românească, 2010) se pliază pe o astfel de
dominantă stilistică, autorul reunind citate, impresii,
confesiuni, cu o tematică diversificată, pusă, în general,
sub semnul tutelar al îndepărtării. Odihna, prima parte
a cărţii, e construită pe principiile structurării
lexicografice, fiind marcată de formulele definiţiilor
ferme, de corelaţii şi asocieri de termeni, noţiuni şi
nuanţe semantice, uneori de ordinul paradoxului
(„Odihna reclamă curajul de a-ţi asuma absenţa din
mijlocul oamenilor; curajul de a fi uitat de ceilalţi“).
Câmpul semantic al odihnei mizează atât pe resursele
benefice, cât şi pe cele negative ale termenului (curajul
odihnei, tradiţia odihnei, antractul, ca odihnă în
derularea spectacolului teatral etc.).

Într-un comentariu, Marius Chivu subliniază că
„tripticul lui George Banu format din Odihna, Noaptea,
Uitarea este, de fapt, un eseu în fărîme, dar care
comunică, uneori pînă la detaliu, alcătuind deopotrivă
o meditaţie asupra existenţei şi a condiţiei (teatrale, cu
sau fără ghilimele) a omului/artistului. Grupate în cele
trei mari teme care converg în ideea separării şi a
distanţei, reflecţiile fragmentare ale lui George Banu
alternează aforismele, citatele, comentariile,
întîmplările şi anecdotele, unele luate din cărţi, altele
din experienţa personală sau din folclorul oral, şi se
revendică, în fond, de la tradiţia gînditorilor francezi,
de la Pascal la Cioran (ambii des citaţi), mixînd
metafora cu speculaţia, morala cu paradoxul, artisticul
cu religiosul”.
Temele juxtapuse de scriitura fluidă a lui George
Banu în Trilogia îndepărtării: odihna, noaptea, uitarea
alternează, într-un discurs fragmentar, eliptic şi suplu,
speculaţia filosofică, aforismul, citatul, comentariul
teoretic sau anecdotica, legitimând un mod superior de
a înţelege lumea şi propria aventură existenţială.
Scriitura lui George Banu, fragmentară şi aluzivă,
mizează, înainte de toate, pe fluiditatea reveriei
îndrăgostite de formele lumii şi de aluviunile trecutului,
de reflexele amintirii şi de irizările intertextuale ale
temei fundamentale abordate: îndepărtarea. De altfel,
într-un interviu, eseistul redimensiona rolul şi locul
imaginaţiei în structura personalităţii umane,
considerând că “prin imaginaţie nu uităm lumea, ci o
găsim modificată conform propriilor noastre proiecţii.
Imaginaţia ne permite să regăsim lumea astfel, cum ea
ne apără pentru a o trăi şi a o cunoaşte dincolo de
aparenţe”. Meditaţiile lui George Banu sugerează,
dincolo de anvergura lor ideatică, o dialectică subtilă a
apropierii şi depărtării, cu semnificaţii ontologice şi
gnoseologice indiscutabile. Eul aflat în intervalul subtil
dintre contrariile existenţei şi ale destinului îşi asumă
cu luciditate propria condiţie, considerând, cu
îndreptăţire, că „a te odihni înseamnă a merge la
întâlnirea cu tine însuţi”, a-ţi regăsi esenţa cea autentică,
legitimă şi adâncă. Carte despre memorie ca legitimare
a reliefului identitar, despre condiţia umană, definind
în mod indirect existenţa lumii ca spectacol eterogen şi
fascinant, despre reperele ferm asumate ale fiinţei,
Trilogia îndepărtării: odihna, noaptea, uitarea e
reprezentativă pentru meditaţia şi scriitura unuia dintre
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cei mai importanţi eseişti şi teoreticieni ai fenomenului
teatral mondial.
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( urmare de la pag.26 )

ZI DE TOAMNĂ
Doamne, e timpul. Vara a fost mare.
Aşterne-ţi umbra pe cadranele solare
şi vântului dă-i drumul pe câmpii.
Poruncă pentru pârgă dă poamelor târzii,
mai dăruie-le două zile calde,
grăbeşte împlinirea, să se scalde
o ultimă dulceaţă în vinul greu din vii.
Cel care n-are casă, nu-şi va mai construi.
De-acum, cel singur, singur o să fie:
veghind, citind, el lungi scrisori va scrie,
şi pe alei mereu va rătăci,
neliniştit, când frunzele adie.

SEARĂ
Seara îşi schimbă încet-încet veşmântul,
i-l ţin copaci la poale de ponor.
Iată: acum s-a despărţit pământul
într-unul ce se-nalţă şi altul căzător;
Eşti al niciunuia de-a-ntregul când te lasă,
nici chiar întunecat precum o casă,
nici invocând nemărginirea toată
precum o stea în noapte avântată –
Și-ţi lasă,-nfricoşată viaţa ta,
nelămurită, spre-mpliniri crescând;
când mărginită, când înţelegând,
în tine când o piatră, când o stea.

din volumul CARTEA IMAGINILOR (1902)
traduceri de DAN DĂNILĂ
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BOGDAN ULMU
File dintr-o istorie anecdotică a teatrului românesc
( flash-uri nearanjate cronologic, axiologic, ori afectiv)

1973 . L-am cunoscut, la Restaurantul Casei

Scriitorilor din București, pe marele om de teatru N.
Carandino. A făcut publicistică de clasă, a tradus piese
importante, a scris vreo patru cărți de valoare, una din
ele – De la Electra, la Dama cu camelii – fiind
memorabilă; adevărat manual de actorie pe care
studenții-actori, vai!, nu-l vor deschide vreodată.
Carandino era un boier al teatrului nostru, care ca orice
domn, fusese închis de comuniști, apoi i s-a stabilit
domiciliu forțat prin Bărăgan, în fine, cvasi/reabilitat,
ajunsese secretar literar la teatrul de păpuși din Brăila.
De-acolo a revenit în Capitală, reluîndu-și amicițiile,
rubricile și viața de seară.
Eram un copil față de el; îl admiram pentru forța
de a lupta, pentru ambiție, pentru cultură și eleganță. Îl
salutam respectuos, sincer, cînd ajungeam la
restaurantul de pe Calea Victoriei, și-n care nelipsit, la
prima masă din colț cum deschideai frumoasa ușă a
localului, stătea Eugen Jebeleanu, sobru, panicat de
gîndul că iar se vor îmbăta boemii și vor veni la masa
lui, să-i ceară socoteală pentru te miri ce.
Acest N.C. mai era un infatigabil admirator al sexului
frumos. Într-o seară, cînd eram la masă cu o prietenă,
frumoasă foc!, mă trezesc cu NC la masă, venit să-i ofere
tinerei mele companioane un trandafir, fiindcă, a spus,
„frumusețea trebuie omagiată oriunde apare” (citez din
memorie, evident). Mîndru m-am mai simțit în seara aceea!

Dar trec lunile și, într-o dimineață, la Galați, ieșit
din cameră să mă duc la bucătărie (era un apartament
cu trei camere, al teatrului, în care locuiau trei doamne
artiste; la una din ele, înnoptasem), îl văd ieșind de la
actrița C.B. pe...N. Carandino. Ne-am privit uluiți (nu
ne venea să credem, niciunuia, că ne întîlnim taman
acolo!); s-a fîstîcit și a schițat un semn de exgerată
amiciție, ieșind grăbit.
După asta, am aflat că marele Carandino făcuse o
pasiune pentru mai tînăra actriță și că de ani de zile
venea la Galați, s-o vadă pe scenă, ori acasă. Frumos!
Cine știe să iubească, la orice vîrstă, nu trăiește
degeaba...
După 89, Carandino a revenit în stafful Partidului
Țărănist; a murit la timp însă, pentru a nu asista la
decăderea istoricului partid...
1972. La Institut (IATC), vine marele actor și regizor sovietic Iuri Zavadski. Noi nu știam cine e, dar

profesorul nostru Dimiu, în numai trei minute, îi ridică
un monument: deci, mergem, alături de anul trei
actorie, să-l ascultăm (prin translator, firește).
Ușa sălii de clasă unde ne strînseserăm se deschide și
apare idolul teatrului rus: înalt, cu chelie parțială și
părul alb, distins și conștient de admirația pe care-o
stîrnește oriunde apare. Îl ascultăm cu interes (mai ales
noi, cei cinci de la regie-teatru). Numai că la un
moment dat, două „gîște” de la actorie, se trezesc rîzînd
ca proastele.
Oaspetele se oprește din vorbit, le privește cu dispreț,
se-nroșește și... părăsește clasa, în mod năucitor și nediplomatic. Iese scandal în facultate, profesorii urlă
(Moni Ghelerter, mai ales), fetele –altfel frumoase! plîng...
Important este că l-am văzut, de-aproape, pe marele
Zavadski!...

1991 . La Teatrul Mic, o premieră cu un text german, montat de Vlad Mugur. Urmărind ce se petrece pe
scenă, deodată, îmi intră-n nări un plăcut, dar
neadecvat miros de friptură. Mai ales că era un
spectacol tragic, nu Scrisoarea... lui Ciulei.
Ies pe hol să văd ce se petrece; acolo dau peste Dan
Micu (directorul teatrului) care coboară grăbit la subsol
(unde era bufetul) și urlă isteric la niște actori ebrietați
care frigeau ceva. Incredibil, nu?!
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Din istoria subiectivă &anecdotică a teatrului românesc
Întîmplări cu un celebru personaj: Nuni Anestin.
Deceniul opt. L-am cunoscut pe Nuni Anestin, destul
de bine. Încă din Institut. Era un actor bun și un
caricaturist de excepție. Ne întîlneam des și prin
cîrciumi. Avea o figură greu de uitat: o față dezabuzată,
plină de cicatrici, care-l recomanda pentru roluri
negative. Era un răzvrătit.
Cu toate acestea, era și un om deștept, dintr-o
familie celebră de artiști. Iar cu prima lui soție, îl
cununase Beligan!
Se pare că cel mai mult îi plăcea să rămînă ... personaj.
La Reșița, unde a fost repartizat, a oripilat „lumea
bună” cu isprăvile lui. Savuroase, să fim bine înțeleși!
Una din ele: era cuplat, într-o perioadă, cu o actriță frumoasă (care fusese, în tinerețe, marea iubire a lui
Colea Răutu). Se numea Lelia. Într-o duminică dimineață, Lelia îi face morală concubinului, atrăgîndu-i
atenția că vrea și ea o duminică liniștită, fără beții și
scandaluri, ca-n familiile normale. Îl forțează pe
histrion să promită că, măcar duminica, nu va bea. Și-l
trimite la piață, să cumpere o rață, că vroia să gătească
rață pe varză. Spăsit, Nuni promite. Și mai promite căntr-o oră e acasă, cu rața sub braț.
Se prevestea o duminică atipică, pentru conflictualizantul comedian. N-a fost să fie...
Chestia cu rața a mers ușor. După aceea începe
burlescul...Căci bietul Nuni trece pe lîngă barul
poreclit Acvariu, unde se aduna actorimea între
repetiții. Obișnuința-l face să privească cu jind, spre
așezămînt. Și, evident, cedează: intră-n bar. Dar cu o
motivație nobilă, de data aceasta. El NU va bea! Să
vadă întreg orașul că e un mare artist, nu un vicios. Îi
va da de băut...raței. Ca s-o frăgezească.
Sobru, se așază la masa-i preferată. Chelnerul se
apropie cu un surîs familiar:
- Ca de obicei, domnul Nuni?
- Ca de obicei, dar eu voi consuma doar apa. Votca
o va bea rața.
Ospătarul nu-nțelege nimic, totuși îi aduce clientului său o votcă și o apă. Nuni pune pasărea pe masă
și-i toarnă paharul de votcă, pe gît. Rața are un frison
greu ghicibil, pe care Anestin în decriptează ca plăcere:
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- Aha, îți place, nu? Dăduși de gust? Chelner, încă o
votcă!
Uimit, angajatul barului mai aduce o votcă. Nuni i-o
toarnă și pe asta pe gît, păsării. Rața se clătina vibil,
măcăind în surdină și ratînd piruete.
Deodată, actorul îi aruncă o privire sălbatecă:
- Nu ți-e rușine, bestie? Tu bei, și eu nu? Încă 200 de
votcă, să recuperez!
A mai recuperat încă 500. Ebrietat, are mustrări de
conștiință:
- Ce fac eu cu tine? Te duc la oala cu varză! Criminal
ce sunt... mai bine-ți redau libertatea... Zboară, vulture!
Și aruncă „vulturul” spre zări albastre. Numai că acesta,
etilizat, n-a putut zbura; în schimb, a dărîmat, de pe masa
vecină, sticla și paharele. Nuni a ajuns, încă o dată, la
miliție. Prînzul liniștit al doamnei Lelia a fost amînat
pentru o dată incertă...
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DANIEL CORBU
EVANGHELIA DUPĂ CORBU
Nu ştiu cui va folosi cântecul ăsta
bătrân şi virgin
aceste versete cu zornet pământesc
sărutate de cenuşa atâtor trecute disperări.
Dar cum orice sunet roade din clopot
tot aşa întrebările din inima celui singur
până se topeşte încet
şi pe când borţoasa absenţă pe nesimţite naşte
o nouă absenţă la fel de perversă
mi-i dat să rămân cu strigătul întreg şi neauzit
Doamne
am vizitat site-ul cu tine pe Internet
facerea Lumii şi facerea Edenului a şasea zi
ce interesant primul om şi prima lui umbră
sodomele şi gomorele
jertfirea mielului sfânt
primii zimţi ai conştiinţei de sine a lumii
micile şi marile teofanii exodul proorocilor
har şi metanoia pe podelele templelor tale.
Am vizitat site-ul cu tine Doamne
dar nici un răspuns la vechile-ntrebări
e-atâta noapte în noi şi-atâta lumină în
paraclise!
Cu mâinile întinse spre tine Doamne
doar ca să mă-ntâlnesc şi
să-mi pipăi sinele ca pe-un sâmbure
de migdală.
La ce bun să mai scriem un cântec pentru
desăvârşirea fiinţei, puah!

Nu pot să nu le spun:
Don Cevedo Dimitri şi Don Alvaro
laptopul se poartă cu grijă ca gloria
ca iubirea de sine
şi cu mai multă demnitate se înaintează-n
deşert!
Dar (dacă am eludat martorii)
ce căutaţi voi pe scările viscerale
ale acestui poem ca un înfricoşător
aşteptând menuetul?
Acum pot să întreb:
ce să fac Doamne cu mitologia lui Homer
cu esenienii religia budistă sau cu aramiştii
zenonoiştii robobostiştii şi ale lui Zamolxe credinţe
cu argonauţii desăvârşirii
ce să fac Doamne?
Nu simţi cum nimicul ăsta din noi se-agită
şi gâfâie până la orgasm
iar paradisurile scâşnesc iluzorii
în timp ce salutăm prima naştere din nimic?
Ce zici Don Alvaro?
Ce zic, ce zic?! Lasă eternul dacă
pâinea-i pe masă
şi o karma visează la tine
(toţi cei care conservă istorii o sfârşesc prost)
lasă-te scufundat în heleşteul uitării
decât foaia plină de litere
mai bine o plajă goală legată strâns
de ombilicul mării
undeva în Dobrogea sau California
la Miami sau Taramira
*

*

*

Altădată liniile din palmă încropeau un destin
Dar eu de-atâta timp nu mai aştept pe nimeni
din pustiu
nici un prooroc care să facă ceva cu
groapa asta îngustă din mine.
Doamne numai tu poţi veni
dinspre stele înspre alge
dinspre ceruri spre noroi
ALTER N AN ŢE
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să iei aminte la robul tău cel înveşmântat
în carcasa de pământ dospit
cu acelaşi gust al lepădării de sine în gură
rătăcitor prin sălile de aşteptare ale istoriei
printre matroane seminarişti cu gulere scrobite
poeţi nesinucişi la timp perorând despre vid
şi nesupunere
călugări budişti mirosind a pizza hut
şi-a creveţi prăjiţi în ulei de măslin
târfuliţe râvnind sexul elicoidal al argonauţilor
chiar acum o sfântă fără nume cade din
Sfânta Scriptură direct în acest poem
despre mine
în care întunericul vine la oră fixă
dar Apocalipsa mai întârzie cu o mie de ani.
*

*

*

Oare a face lumea nu e mai puţin decât a o înţelege?
Aşa începe apocalipsa de fiecare zi:
cei şapte îngeri vestitori îşi aruncă trâmbiţele în râu
nu le auzi respiraţia nu vezi decât
cerul orb agitându-se
faptele apostolilor plutesc pe ape într-o ediţie
revăzută şi adăugită
Dumnezeu e mort - spune Nietzsche
e doar obosit - spun eu - şi câteodată amnezic.
Don Cevedo zice:
La început a fost marele Cuvânt
care s-a fărâmiţat în mii şi mii
de cuvinte pipernicite şi purtătoare de pagubă.
Şi aşa cum nu există dragoste fără milă
cine gustă azi din azima cerului
îşi are privirea surpată de lacrimi.
Dacă sunt cel ce nu sunt
pot să ating virginalele aurore
cu un fir de tămâie în mâna dreaptă
şi să întreb pe unde umblă arpentorul destinului
deşi Don Alvaro îmi arată Sfântul Cvartet din
învechitele cărţi:
Înţelepciunea Iubirea Speranţa şi Credinţa
iară eu:

O, lady, lady, prestidigitaţia ta îmi întrece visarea
şi pământeasca singurătate acum e linişte
în pântecul tău
iar unii şoptesc sfânta fecioară schimbă Palmolive cu
Elsève pentru fericirea părului personal
sfânta fecioară înalţă zmeiele tremurătoarei credinţe
în rochii chimono şi coafură Iulius Fuch
toţi stau în aşteptare până înfloresc
porţile împărăteşti
iar eu din nou spun:
trece totul în contul meu Doamne
cine ştie dacă vei deschide această singurătate
ca o cutie neagră ticsită de rugă
(oare a face lumea nu e mai puţin decât
a o înţelege?)
lasă-mă cu acelaşi gust al lepădării de sine
în gură
şi pe cât am aşteptat încă mai aştept să cazi
din carul mare între spinii întrebărilor mele
sau din ursa mică sub formă de pulbere
pe creştet aici în dormitorul comun al
acestei lumi
unde probăm ritualul sălbatic de îmblânzire a spaimei
şi catharsisul şi izbăvirea păcatului ce va să vină.
Pe urmă franjurii liniştii
pe urmă Atoatestăpânitorul Nimic.

pulvis et umbra sumus
cinis et umbra...
nihil homini certum est!ca
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Laura Poantă - din ciclul ”Cai”
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şi rămas numele Patile: după ce i-au scos dinţii nu mai putea
striga la ora fixă decît patile! „Domnule, ce detepte unt patilele
atea, cum tiu ele, fiecare, unde ă meargă i ce ă facă! Unele e
duc la ficat, altele la plămîni, nu mai vorbec de alea care urcă
la erebel”. După numărătoarea de rigoare, ne îndreptam

liniştiţi dar flămînzi către sala de mese unde ne aştepta un
ceai bun, indescriptibil cu două felii de pîine lîngă care
mereu rămînea neîndeplinită promisiunea gemului de
căpşuni sau măcar al unui minuscul cub de unt.
Ziua a început absolut normal. Omulceas a venit la
Foto: Teodora Gogea
mine, imediat după ce ne-am primit pastilele. N-am apucat
să stăm de vorbă. Unul dintre cei care aveau cotă de predare
seara, încerca să sublimbeze tabletele. „Ianos, ţi-e sete!” a spus
Cerasela, cea care ne dădea în fiecare dimineaţă nasturii pe
care trebuia să-i înghiţim în faţa ei. Ianos a spus ca de obicei
ŞAPSE *
„nu sete, nu sete”, dar pînă la urmă a băgat în gură bumbii
coloraţi, a luat o gură de apă şi a înghiţit ca şi cum atunci ar fi
fost ultima lui clipă din viaţă. L-am luat imediat cu mine, lZiua a început normal. Maşina albă cu girofar l-a luat am înjurat pe Fiervechi şi ne-am îndreptat spre salon. L-am
pe spînzurat la ora 6,45 a.m. De fapt, asta era ora la care lăsat în faţa uşii cu gratii şi am rămas cu Omulceas. Era adept
venea ambulanţa în fiecare dimineaţă. Just in case. Fix cu un al teoriilor conspiraţioniste, fiind convins că nu ni se spunea
sfert de oră înainte de a se da deşteptarea oficială. Altfel, niciodată ora exactă reală. Intenţionat, să nu prindem apa
cam toată lumea era trează de pe la 5. Uşile între etaje se caldă la duşuri. Abia cum mi-a şuierat în ureche: „Ai văzut?”
descuiau la şase. Mai întîi se trezeau fumătorii sinucigaşi. mă întrebă. „Am adus ceasul din gară. Acum nu mai pot să
Apoi, urmau cei care se spălau de patru ori pe zi pe toate ne păcălească cu ora de apă caldă. Ceasurile din gări indică
cele trei părţi componente ale unui trup complet la inventar. totdeauna corect ora exactă!”. „Hai la duş”, i-am spus, „pînă
Erau şi unii care nu aveau inventarul complet. De exemplu, nu se prind şi ceilalţi”. Curgea o apă rece aşa de bună că părea
un inginer de mină, care a rămas fără mîini după o explozie caldă. Nici n-am auzit sirena maşinii de poliţie. Venise cu
în subteran. Pe el îl spălau ceilalţi, cam la două-trei zile, cu şeful staţiei CFR să recupereze ceasul. Pe Omulceas l-au
furtunul. “Bagă-i bine la cur, că nu se poate şterge!” – spunea mutat la închişi şi i-au schimbat halatul albastru cu unul
Pompierul. În fine, urmau leneşii care nimereau chiar şi cu negru. Încă un pas greşit şi ar fi ajuns în ţarcul halatelor
ochii lipiţi cu leucoplast spălătorul, doar după miros: era oranj!
mirosul de tutun pe care îl produceau sinucigaşii. Odată
Atunci mi-am amintit aceste cuvinte înţelepte ale
ajunşi acolo întrebau: „a mai crăpat careva?”. Nu venea nici doctorului Cehov: „Nu-i bine să împiedici oamenii să-şi iasă
un răspuns. Asta însemna că era unul singur. Se trăgea apa. din minţi.” Aşa mă gîndeam şi eu. Eu locuiam în salonul
Apoi cineva spunea: „pînă mîine dimineaţă îi putem lua nouă triaj. Acesta se afla la mansarda corpului, în care soarele
nasturii”. Adică pastilele. Terapia. Erau valută. pătrundea prin ferestrele mici, aflate chiar sub acoperiş, doar
“Recuperatorii” Maiorului adunau în fiecare seară tot ce nu la apus. Era convenabil, nu te trezeai cu el în ochi! Aşa
se înghiţea peste zi. Plăteau în ţigări. Nasturii, separați spuneau ei. Cică salonul şase era ocupat. Era foarte ocupat!
frumos după culoare şi formă, ajungeau la croitorie. Dar eu ştiam că stăteam în salonul şase, doar că ei citeau
Personal la şefa farmaciei. Care făcea terapie sexuală cu cifra ca şi cum ar fi fost răsturnată, ca într-o piesă de teatru.
Maiorul.
Nu-mi aduc aminte de cine. Informulabil. Sau informolabil?
Apoi se făcea linişte. Patile primea un pumn în gură Ca şi formula „sticlă cu buzunar”. Adică halat cu buzunar
înainte să anunţe ora de aliniere la oficiu pentru a primi dublu. Dar dacă n-aveai sticlă, degeaba… Mi-au spus că voi
medicaţia. Cum să te aliniezi cînd eşti drogat! Stai la rind şi- pleca acasă doar atunci cînd voi citi corect cifra salonului
atît! Asta era uşor, afară se învăţaseră să stea la cozi. De aia i-a meu: nouă. Şase. Nu-mi ieşea niciodată decît cel mult şapse…

VASILE GOGEA
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… mirosul de lemn ars care flutură peste platou ca o nicei garnizoane de határőrség, transformat într-o
promisiune pentru zile şi un cămin calde…
livadă de meri, de la corpul administrativ către ţarc.
… o ploaie aici, în munte, cu fulgere colosale, căzînd
Apoi, liniştea s-a lăsat din nou protectoare, odată cu
atît de aproape de pavilion, încît ai impresia că e de ajuns ceaţa.
să scoţi mîna pe fereastră cu o tigaie şi poţi să-ţi frigi
instantaneu nişte ochiuri…
„Metafizica nucleară e un fleac – perora Maiorul,

cocoţat deja pe soclul rămas disponibil după grabnica
retragere a titularului cu ceva ani în urmă, adică în
timpul războiului – reacţia de ficţiune ne va distruge!”

*

(Fragment din “şantierul” Roman în curs de demolare)

“Eu sînt nervos cu nervii, doamna isiastru, nu cu
mintea – îi explica medicului şef pe secţie Profetul,

ţinînd la piept cu amîndouă mîinile o pungă de plastic,
cu sigla Billa aproape ştearsă de atîta frecare, în care
ţinea o Biblie uriaşă, o ediţie veche, zicea că e o copie
identică a celei de la Bălgrad – mintea mea cea dintîi ca
şi cea de pe urmă e toată aici!” Încerca să o convingă pe
doamna director a sanatoriului că mai identificase doi
iminenţi sinucigaşi. Nu-l lua nimeni în serios, deşi avea
mereu dreptate.
Şi n-am bicicletă, domnule!, – am exclamat mut. Pe
şosea coborau din munte, unul după altul, autotractoare
cu buşteni colosali, încă sîngerînd, lăsînd în urma lor
un miros de oxigen îmbogăţit! Adică ozon. Aş fi putut
lua plasa unuia şi nici măcar Administratorul, care avea
o motocicletă veche, Simpson, nu m-ar mai fi prins pînă
la intersecţia unde oprea autobuzul care trecea munţii,
de la est la vest, dimineaţa şi de la vest la est, dupăamiaza. Ca o ciudată pendulă ce măsura timpul de
şedere la sanatoriu al pacienţilor, schimbarea seriilor.
Nu prea urca sau cobora altcineva din autobuzul acela.
Localnicii, fie aveau maşini proprii, fie mergeau cu
bicicleta pînă la staţia CFR.
Dar au urmat şase ore de perfuzii, timp în care ei
au băgat ceva concret în mine şi eu am băgat ceva
abstract în ei. Aş fi băgat şi eu ceva concret, dar în
altcineva. Dar n-aveam armă, nici vorbă de vreo puşcă
cu lunetă. Iar ţinta, era oricum prea departe. În salonul
nouă triaj era linişte. Poate că nu era salonul nouă!
Poate că nu era triaj! Era, încă, doar şapse.
Spre seară, în mod absolut inexplicabil, dinspre
pavilionul şi ţarcul destinate halatelor oranj explodă
corul grotesc al glasurilor de copii şi ariile agonice ale
sopranelor. Imediat, o grupă de halate albe traversă în
pas alergător fostul platou de reviste de front al vremel32

ALTER N AN ŢE

Laura Poantă - din ciclul ”Cai”

*

Ai venit în viaţa mea ca darul unui înger. Cu tine începe o lume la capătul căreia nu voi ajunge niciodată. Dar
vom merge împreună o bucată de drum. Prietenul meu,
Profetul, ne însoţeşte. Cu naşterea ta şi eu am renăscut.
Cu partea cea mai frumoasă din mine, suntem de
aceeaşi vârstă. ( La naşterea Lindei)
*

KOCSIS FRANCISKO
Arta de a evita necazul

Zăpada subţire ce s-a aşternut azi-noapte arată ca o
ţesă-tură desfirată de vântul tăios. În noaptea naşterii
Lindei a îngheţat conducta de încălzire la intrarea în
bloc. Condiţii pe care universul nu le va mai întruni
niciodată.

*

Totul este lumină, indiferent de forma în care se află
temporar, fie că e obiect sau fiinţă, materie densă sau
gând. Într-o stare de moment, lumina poate fi granit
sau respiraţie, val de mare sau albatros, text aşternut pe
un pergament sau pulberea stinsă a unei supernove, un
câmp de maci ori un vârtej de senzaţii. Tot ce văd, simt,
ating, gândesc, intuiesc ori imaginez este lumină. În
univers nu există decât lumină, în acţiune şi în repaus.

Angelus Domini nuntiavit Mariae – îngerul Domnului

i-a grăit Mariei. În ce limbă l-a înţeles ea?

*
Taverna lui Villon, „Pomme de Pin“, era locul în care
Bacchus intra în fiecare seară sub înfăţişări dintre cele
mai sordide, însoţit de Silenus. Ca poetul să nu bea singur.

*

*

Bucuria o trăiesc în tăcere, cu gesturi domoale, ca
pe un lucru tainic, aproape ezoteric. Numai suferinţa
stârneş-te în mine roiuri de cuvinte, numai ea nu poate
să tacă. Numai ea trebuie expulzată, învinsă, alungată.
Numai cu ea nu se poate trăi. Numai ea vrea să se facă
auzită, te constrânge să strigi, să urli.

Vântul scrie şi rescrie sute de poveşti pe lanul de grâu,
pe lunca de iarbă, pe păşunea cu spini, pe pădurea cu
larmă, o mie şi una de poveşti de primăvară, vară,
toamnă, iarnă, o limbă universală şuşoteşte prin tufişuri, o pricepe şi omul, şi iepurele, şi vulpea, şi şoimul, şi
râul, fiecare răspunde în altă limbă şil pricepe fără greşeală viul, neviul, eternul.

*
Doamne, ce sentiment straniu mă copleşeşte. Trăim
într-un abator de destine, ne aşteptăm sacrificarea.
*
Sunt fericit, mă simt sunet dintr-o melodie; mai
esenţializat de atât nu se poate.

*
Şapte este cifra magică. Şapte sunt zilele săptămânii,
şapte păcatele, în a şaptea zi se duce omul la biserică şi
se spală pe dinăuntru, ca să-şi sporească duminicile vieţii sale. De şapte ori mai puţine decât celelalte, nefastele.
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*

conştiinţa de sine. Fără cuvinte, lumea ar fi ca şi nelocuită. Fără conştiinţă, viaţa nu e decât materie cu digesDe ori de câte ori ar încerca, lătratul câinelui nu se tie.
transformă în cântec.
*
*
Dumnezeu e atât de aproape încât între noi nu mai
De mai multe ori pe zi se întrerupe curentul. Seara încape nici un intermediar, fie el preot, misionar sau
stăm în jurul unei lumânări. Tăcerea din preajmă tros- profet. De multă vreme mă simt de el îmbrăţişat; ei n-ar
neşte. Trosneşte şi inima, cuvintele se chircesc. Ţipăt putea decât să mă îndepărteze de braţul ce m-a apucat
contorsionat. Urletul este atât de dens că nu poate fi protector, să mă facă de el orfan.
expulzat, nu poate fi aruncat în afară, nu mai are sunet.
O tăcere colosală se deschide în noi ca o gaură neagră.
*
Ne absoarbe propria tăcere. Ne dezintegrează. Ne dezumanizează.
Să auzi plânsul – nu al vreunei fiinţe apropiate, nu
plânsul fizic –, cel de dincolo de tangibil, poate chiar de
*
înţeles. Să bănuieşti al cui este şi să te cutremuri. Să-ţi
treacă prin minte că-l auzi plângând pe însuşi Dumnezeu.
Acum oricine ştie că Bolyai a avut dreptate: nu există
linie dreaptă, doar convenţia ei. Orice punct poate fi
centru sau generator de curbă. În consecinţă, orice om
*
se află în centrul unui cerc, al unui sistem. Aşadar, orice
afirmaţie privitoare la centrul lumii este adevărată, cum Trestii lungi foşnesc în toamna secetoasă, pe locul unei
la fel de adevărată este axioma lui Arhimede: dacă ar bălţi pe care au supt-o; pe miriştea nearată, un stol de
exista un punct fix, pământul ar putea fi dislocat de pe porumbei caută seminţe risipite; vânătorul îşi descarcă
orbită. Fiecare punct este la fel de important. Lipsa lui – arma; în urma stolului împuţinat – un nor de puf. Între
ceea ce nu-i posibil decât în imaginaţie – ar putea duce trestii, o salcie pletoasă se face harfă în vânt.
la o fisură a lumii, prin care materia să se scurgă în
afara luminii.

*

*

Când eşti pus în situaţia de a nu avea opţiuni, ci numai
constrângeri, când nu ai nici puterea de a te revolta,
când eşti mult prea lucid şi înţelegi că nici gestul
*
sacrificiului suprem nu duce la nimic, ci adânceşte
numai tăcerea ce te înconjoară, când simţi că respiraţia
Poeţii îşi închipuie că prin scrierea unui vers alungă ţi se accelerează, cel mai bine e să citeşti. Poate Kafka.
singurătatea. De fapt zidesc împrejurul lor ceva mult Sau Trakl. Poate Amintiri din Casa Morţilor. Sau Tao Te
mai durabil.
King. Uneori Odă (în metru antic), alteori Apostolul lui
Petőfi. Eu aşa îmi deturnez disperarea.
*
Chiar dacă provoacă neplăceri, adevărul nu-i nedreptate.

Spiritul este membrana de rezonanţă a simţurilor, el
traduce într-un înţeles închegat realitatea asemănătoare
pentru foarte mulţi, identică niciodată. Cuvintele au
menirea de a dezvălui stropul de divin îmbibat în materie,
34
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MIRCEA A. DIACONU
THEODOR DAMIAN. ETICA REVELAŢIEI
ASUMATE
Arşiţa pustiei şi În casa fulgerului, iată fascicolele de
început şi de sfîrşit ale volumului publicat de Theodor
Damian în 2012 la Editura Tracus Arte, volum care are
chiar titlul secvenţei mediane, Apofaze. Şi dacă titlurile cu
care se deschide şi se încheie volumul situează experienţa,
poetică şi deopotrivă existenţială, sub semnul ardenţei, al
unei ardenţe care, dînd senzaţia distrugerii, împlineşte, e de
presupus că apofaza, adică dorinţa de a ajunge la Dumnezeu, stă sub aceleaşi coordonate. Cert este că volumul,
unitar în totul, deşi fiecare dintre cicluri are propria-i
individualitate, face o pledoarie implicită pentru paradox,
pentru o cunoaştere (şi o participare prin cunoaştere) care
se sustrage raţionalului, explorînd un teritoriu accesibil doar
tainei. În jurul acestui motiv implicit, al tainei, se construieşte poezia lui Theodor Damian.
Colocvială, căci, fie şi implicit, poetul se adresează
mereu cuiva, poezia lui e şi o interpretare a datelor care
aparţin fiinţei. Dar o interpretare care nu e contrariată de
impasul în care se situează logica, raţiunea, pre-judecata,
experienţa. Dimpotrivă: în faţa tainei, pe care o pune în
evidenţă şi o condensează în metafore (care ar putea fi
numite, în termeni blagieni, revelatorii), Theodor Damian
nu trăieşte impasul eşecului, ci o apoteoză imnică. În fapt,
imnuri sînt poeziile lui Theodor Damian. Fără nimic, însă,
din solemnitatea retorică şi de la un moment dat manieristă
a cărţilor de imnuri semnate de Ioan Alexandru. Situată în
miezul poeziei lui Theodor Damian, experienţa religioasă e

organic transformată în etică, în fundament existenţial oferit
celorlalţi ca lecţie care nu are nimic didactic. O etică a tainei
şi paradoxului, căci „paradoxul / ţine baierele fiinţei”.
Arşiţa pustiei are în centru cîteva metafore (sau, mai
exact, simboluri metaforice), precum peştera, şarpele şi
pustia. În centru e plasată, însă, explicit neputinţa înţelegerii
tainei care se află în miezul acestor date şi care întemeiază.
Poate că, pentru a releva felul cum se articulează poezia lui
Theodor Damian, ar trebui citită în întregime prima poezie
a volumului. În paranteză fie spus, a cita un vers sau mai
multe e într-o anume măsură irelevant. Poemele ar trebui
citate în întregimea lor, întrucît sensul se construieşte din
construcţia întregului. Or, ceea ce contează în această poezie
e sensul, e relevarea tainei ca sens, o potenţialitate proiectată
ca hermeneutică. Deşi nu rareori imaginile poetice au putere
în sine. O expresivitate care depăşeşte relaţia dintre concret şi
abstract, pentru a se concretiza în revelaţie: „Cum iese
fulgerul din ruga fierbinte / şi cum creşte / n-am cuprins / în
peşteră-i frig / dar stînjenelul înfloreşte / şi arde / ca rugul în
pustie / nestins”.
Revenind la poezia cu care se deschide volumul, Aşa ţi
s-a spus, leit-motivul ei este „cum să ajungi acolo / ce taină
este aceasta”. Or, primul dintre cicluri continuă cu
ipostazierea cîtorva taine: „Peştera adevărată / are două
intrări / ea este viaţa şi moartea / pîntece şi mormînt /
mormîntul ca pîntece / peştera nu poate nimeni s-o sfîrtece”
(Cuprinsul peşterii ca o întreagă pustie), ori: „În fiecare adînc
/ doarme un şarpe / chiar cînd e plecat / locul lui e acolo /
locul e şarpele / a plecat dar şi-a lăsat / visul în loc /
halucinaţii rătăcitoare / te-au prins şi te ţin / la mijloc /
dincolo de vis cauţi realitatea / în lăuntrul fluorescent / al
cuvîntului tău / dar de ce nu dincoace? / Cum desparte
fulgerul / îngemănarea dintre bine şi rău?” (În fiecare adînc).
E vorba despre simboluri cu multiple înţelesuri, nesupuse
unei explorări analitice. În Văzut-am pe Satana ca un fulger,
peştera e asociată singurătăţii, dar o singurătate care implică
reprezentarea şi alteritatea: „Singurătatea pare mult mai
frumoasă / nu-i aşa Gellu Dorian / cînd stai singur în faţa lui
Duzmnezeu / cînd stai în peşteră / ca Iona în pîntecul
chitului / şi te întrebi / cine zic oamenii că sînt eu?”.
Altundeva, singurătatea e asociată rugăciunii, căci ea
transfigurează fiinţa în rugăciune: „Luna se înalţă / peste
peşteră / [...] dar nu mai ştii unde eşti / şi ce faci / căci deja ai
devenit / rugăciune”. Cine eşti ? – iată întrebarea care se află
la temelia discursului poetic al lui Theodor Damian. Şi
întrebarea creează premisele configurării unui sine care se
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identifică cu marile simboluri: „Ochiul pustiei creşte în
mine / şi-mi adînceşte peştera / umbrele-mi fug / dintr-un
loc în altul / ochiul însă le prinde / aşa cum în adîncul mării
/ oricît de ascuns / prinde înaltul” (Plus infinit). E o lirică
interogativă, chiar dacă nu întotdeauna interogaţiile sînt
explicite. Firesc, în fond, pentru configurarea unei poezii a
tainei. Iată un alt exemplu, dinspre finalul volumului:
„Acasă este locul de unde vine / cuvîntul / cum se naşte
cuvîntul ? / care e pîntecele său? / ce făcea el înainte de /
naştere? / ce fulger l-a zămislit / din ce hău ?” (Pîntecele
cuvîntului). În tot cazul, în spaţiul acesta în care paradoxul
instituie adevărata libertate, poetul pledează pentru
protejarea tainei. Soluţie blagiană pusă în ecuaţie teologică:
„Ia bisturiul / de pe taina aceasta / nu-ncerca / în ea
bumerangul / şi vraja / şi blestemul / descîntecul / pescarul
dibaci / ce gata stă la pîndă / cu mreaja // [...] // Dacă mergi
spre tăcere / mergi spre pustie / cînd vei lua pustia cu asalt /
ţi se va trimite glas subţire / de vînt / să-ţi şoptească despre /
cele ce vor să fie / despre cum poţi bea / în acelaşi timp / din
adînc şi înalt” (Cînd vei lua pustia cu asalt).
Simbolurile acestea, cel puţin cel al peşterii, se reiau în
grupajul următor, ca şi ideea învierii prin păstrarea tainei.
„Corabie a mîntuirii”, peştera e începutul, asemenea
cuvîntului devenit rugăciune: „Pocneşte cuvîntul de sens /
ca o gravidă gata să nască / rugăciunea mea încinge / altarul
/ ce-mi absoarbe ca o pîlnie / cuvîntul / pînă ce coliva
devine pască”. Şi-n tot acest timp, ameninţarea lumii
concrete, „cîinii din Baskeville”. Poetica lui Theodor
Damian, configurată aici, face din cuvînt miezul fiinţei
(„am pus toate cele / de pomenire / într-un singur cuvînt /
acolo este mama / din cuvîntul acela vin / prin acela voi fi /
şi sînt” – Mai am un cuvînt), calea care asigură mutaţia
esenţială, metamorfoza în căutarea lui Dumnezeu: „poezia
ca drum spre izvor / ca dinspre morţi înspre vii / izvorul ca
poartă spre dincolo / pe care încă nu-l vreau / dar de care
mi-e dor” (Ca o regină sacrificată). Şi implicit o pledoarie
pentru paradox, metodă de cunoaştere care refuză inerţia
raţiunii şi a experienţei, chiar dacă ceea ce produce este
frica: „Un singur adevăr / paradoxul / ne sperie dar ne place
/ goliciunea lui / ameninţătoare / aşa cum ne place viaţa / în
care nu se mai moare. // Avem o singură frică / paradoxul /
şi un adevăr / care ne fulgeră / şi ne trage spre el în răspăr /
cum poate să-ţi fie frică de el / cum poate fizica / să se
teamă de metafizică / ce rînduială este aceasta”.
Asociat metafizicii, paradoxul este soluţia salvării fiinţei. Iar poezia lui Theodor Damian variază pe această temă,
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a neputinţei logicii de a descrie ori de a păstra inefabilul.
Finalmente, pledoaria devine o laudă a împlinirii prin
asumarea tainei: „Cu un şarpe de-a stînga / şi cu unul de-a
dreapta / aşa trăim / avem de ales între două spaime / dacă
nu-nţelegem taina / murim / Ţi s-a dat un şarpe / ca să mori
/ şi unul / ca să trăieşti / cînd unul te muşcă / altul te scapă /
ce taină este aceasta / şi cum s-o dezlegi / cînd eşti atîta /
pămînt, foc, aer şi apă / dacă mai eşti altceva / poate mai ai o
şansă / să-nţelegi / dar tocmai aici este cheie / ca să fii doar
atît / sau încă şi altceva / să alegi” (Ce taină este aceasta). Cel
puţin cel de-al doilea grupaj de poeme construieşte astfel de
paradoxuri care au rolul de a hrăni experienţa poetică.
În fapt, în viziunea lui Theodor Damian, experienţa
poetică este o experienţă de situare în lume, de raportare la
o identitate recuperată, o trăire în interiorul tainei. Faptul că
viziunea este ocultă este cu atît mai relevant. Tocmai de aici
convingerea că „n-am să aflu / planul Arhitectului / să-l
dejghioc”, dar tot de aici trăirea în plină revelaţie: „poate numi este îngăduit / catedrala ta însă / luminează deşertul”.
Motivul peşterii revine astfel, fie în ipostaze metaforice
pentru a reprezenta revelaţia („iese heruvul din conţinut / şi
vine în formă”), fie în forme proprii, pentru a marca punctul
originar al fiinţei: „Peştera e născătoarea / pustiul divin / cel
măsurat şi nemăsurat / de unde toţi îngerii vin / este
mormîntul nestricăciunii / locul de unde începe / slujba de
seară / / ce curge în miezonoptici / şi de acolo mai departe /
Lazăre, vino afară!” (Locul unde începe slujba de seară).
Peştera e, în realitate, prototipul paradoxului, concretizat în
„ploaia care nu stinge flacăra” sau în „rugul lui Moise” care
„arde şi nu se consumă”.
În tot cazul, peştera e asociată cuvîntului, revelaţiei
pure. De aici suita de interogaţii: „Acasă este locul de unde
vine / cuvîntul / cum se naşte cuvîntul? / care e pîntecele
său? / ce făcea el înainte de / naştere? / ce fulger l-a zămislit /
din ce hău?” (Pîntecele cuvîntului). Casa, pîntecele
cuvîntului, peştera, toate acestea sînt adăposturi ale tainei. În
cel de-al treilea ciclu al volumului, În casa fulgerului, această
pledoarie pentru taină capătă forma unei pledoarii pentru
natură, în opoziţie cu citadinul. Imaginea „Cerbii şi
căprioarele ţîşnesc / pe drumul înspre izvor” sau stînjeneii
invocaţie în cîteva dintre poeme fac pandat cu lumea tainei.
Şi, deşi ocazionale, căci sînt inspirate de călătorii pe diferite
locuri ale lumii (la drept vorbind, fiind dedicate majoritatea
unor prieteni, ocazionale ar putea fi considerate şi multe din
poeziile anterioare), poeziile acestea poartă toate ecoul
tainei.
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Iar ultimul dintre poeme transgresează imaginea peşterii în
templu, ceea ce face ca în miezul lumii să se situeze cuvîntul:
„Am adormit pe piatra / mormîntului meu / citind poezie
pe sub / zidurile Moreliei / studenţi, muncitori şi funcţionari
/ se opresc să asculte / sunetul sacadat al poetului / îngropat
în grija de multe / poetul sună ca un clopot / limba
cuvîntului cheamă / rătăcitorii”.
Înscrisă în cotidian, taina (şi paradoxul) ies din teritoriul metafizic pentru a se înscrie în concret. Ba mai mult,
pentru a da formă concretului. Or, tocmai aici trebuie căutat
sensul poeziei lui Theodor Damian, care fundamentează o
etică. O etică a revelaţiei asumate.

LAURIAN LODOABĂ
UNDE V-AȚI GĂSIT LIBERTATEA

Prezentul număr al revistei este ilustrat cu
desene semnate de Laura Poantă - din ciclul ”Cai”

umbre însângerate
pe cruci oarbe
unde este iubitul tău
pe care încă îl aştepţi
cu patima primei iubiri
acolo nu sunt poteci
nici urme de paşi
doar păsări de noapte
şi ecoul unor rugăciuni
secerate de cenuşa lunii
cătuşele au rămas pe celălalt mal
dar greu apasă pământul străin
pe oasele lor tot mai subţiri
ce trist este că nu pot
să-şi rostească numele pentru cei de-acasă
(să ni-l scrie pe cruci)
sau poate că Nicolae este Nikolaus
şi nu vrea să ne re- vadă
poate Mircea sau Vasile sau Ioan
o duc bine
şi nu vor să ne povestească
cât de greu le-a fost începutul
sau poate au muşcat prea repede
din aura fantomelor
din spatele irişilor
şi lacrimile lor
înverzesc mai repede
sălcile de pe mal
cu fiecare primăvară
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CLELIA IFRIM
Despre Yohaku
În estetica artei japoneze există termeni pereche,
care definesc un contrast de imagine, de cuvinte sau de
inţelesuri. Un contrast care generează o dinamică
poetică sau picturală, o acţiune reciprocă între două
cîmpuri, un schimb sau o transformare.
Sunt bine cunoscuţi termeni pereche ca : fueki ryuko , adică contrastul dintre etern şi efemer, sau wabisabi , lumina armoniei eterne şi lumina lucrurilor simple, trecătoare sau un ultim exemplu , yojo
-yohaku, termeni care definesc spaţiul plin şi spaţiul
gol.
Traducerile şi implicit interpretările sunt destul de
nuanţate. Trebuie să pătrunzi mai în adîncul lor, în
apropierea înţelesului original care a generat denumirea
lor. Poate nu este lipsit de interes să ne amintim de
"Gradul zero al scriiturii" al lui Roland Barthes.
Ajungînd la acest grad zero, putem găsi sensuri
nebănuite şi înţelesuri mai bogate, fertile pentru
imaginaţia noastră, şi implicit pentru a scrie haiku sau a
picta, sau a fotografia imagini care conţin poeme haiku.
Mă refer la zero în sensul oriental al cuvîntului, nu la cel
occidental. Zero ca spaţiu de origine.
Să luăm un exemplu : silaba "bi " înseamnă lumină. Lumina zilei, lumina focului, lumina stelelor. În termenul pereche wabi -sabi , ea are acelaşi înţeles : Lumină . Cel mai adesea este tradus şi înţeles prin
"frumuseţe".
Sigur lumina naşte frumuseţe sau este frumoasă, dar
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este o extrapolare a termenului de origine. Cred ca dacă
ne amintim acest lucru foarte simplu, putem înţelege
mai bine un haiku sau un photo haiku.
Un alt exemplu este şi termenul yohaku, perechea
termenului yojo.
Yohaku înseamnă spaţiu gol, vid şi foarte adesea este
tratat sau tradus ca spaţiu alb.
În realitate "yohaku" înseamnă negru, noapte, adică
negrul nopţii, sau o noapte neagră, fără stele, şi atunci
putem traduce şi interpreta golul, vidul ca un spaţiu
negru. Albul şi negrul nu sunt culori. Ele sunt egale ca
sensuri. Este, daca vreţi, gradul zero al culorilor, ca să-l
parafrazăm din nou pe Roland Barthes. Yohaku, spaţiul
alb, poate fi o gaură neagră care atrage tot spaţiul plin,
adica yojo. Termenul este din astronomie, dar este
foarte ilustrativ şi pentru arta haiku-ului, sau pentru
haiga cu varianta ei modernă, photo-haiku.
Si dacă acceptăm, pentru că la urma urmei este
doar o conventie general folosită, să numim un spaţiu
gol ca fiind alb, putem accepta în egală măsură, că un
spaţiu gol este un spaţiu negru.
Unde poate fi găsit sau localizat yohaku în haiku?
Cred că în pauza "kireji ". Acolo este un spaţiu ideal,
un spaţiu zero, un spaţiu al surselor. Este un spaţiu gol
în care cele două părţi ale haiku-ului sunt atrase ca intro gaură neagră. Materia poemului sau photo haiku-ului,
imaginile reale sau vibraţia cuvintelor, sunt atrase, sunt
înghiţite de anti-materia din gaura neagră.
Un spaţiu alb poate fi o gaură neagră.
Dar dincolo de aceste interpretări, traduceri cu toate
nuanţele posibile, dincolo de metafizica unui text, vă
propun un joc foarte simplu : Vă rog să treceţi mîna
printr-o rază de soare care luminează o fereastră, o casă,
sau chiar care vă luminează pe dumneavoastră înşivă.
Treceţi mîna prin această rază de soare. Urma lăsată
de mîna dumneavoastră în raza de soare este o formă
de yohaku.
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MIHAELA ALBU
Brutus Coste.

Un important reprezentant al exilului politic românesc
(Fragment din volumul în lucru
Azi despre ieri. Mihaela Albu în dialogcu Constantin Eretescu)
Mihaela Albu: Dragă Constantin Eretescu, ai întâlnit,
ai cunoscut mulţi oameni speciali în viaţă, atât în ţară,
cât şi în exil. Ai povestit despre diferitele întâmplări şi
experienţe în cărțile tale de memorii1 , i-ai amintit pe
unii, dar sunt sigură că încă mai ai destule în tolba ta cu
amintiri. De pildă... Brutus Coste. Despre el, despre
personalitatea lui, eu am dedus câteva informaţii din
scrisorile pe care i le adresa prietenului său Anton
Golopenţia, precum şi din cele primite de acesta în acea
atât de interesantă şi necesară Rapsodie epistolară,
îngrijită de Sanda Golopenţia. Îmi poţi spune câte ceva
despre Brutus Coste, despre om şi activitatea lui, în ţară
şi apoi în exil?
Constantin Eretescu: Brutus Coste a fost unul dintre
cei mai vizibili reprezentanți ai exilului politic românesc. Un om cuceritor, pe care am avut prilejul să-l
cunosc.
M.A. : Cum arăta?
C.E.: Primul lucru pe care nu puteai să nu-l remarci era
înfățișarea lui. Un, ceea ce numești îndeobște, bărbat
frumos. Înalt, drept, bine legat, fără să fie gras sau
masiv, impunător, fără să fie ostentativ, manierat întrun mod care te silea să te gândești de două ori la ce spui
și mai ales cum o faci.
M.A.: Ştiai de prietenia sa cu Anton Golopenţia?
C.E. : Știam că a fost unul dintre bunii prieteni ai lui

Anton Golopenția, iar soția mea, Sanda Golopenția, mia spus să nu uit să-i fac o vizită când voi fi la New York.
Mă pregăteam pe atunci să plec pentru un semestru să
predau un curs de folclor la Indiana University. N-am
uitat.
M.A.: Când l-ai cunoscut aşadar?
C.E. : L-am cunoscut în primăvara anului 1971, la
puține zile după ce mi-am încheiat activitatea. Ne
aflasem în corespondență în răstimpul cât am fost la
Bloomington, dar, firește, nu știa nimic despre mine.
Cum arăt, dacă sunt cu adevărat cel care afirmam că
sunt. Era o perioadă când Securitatea îl avea intens în
obiectiv, așa cum avea pe mulți alții, și depunea eforturi
mari să lichideze orice formă de rezistență
anticomunistă în rândul emigrației. Câțiva exilați
politici fuseseră atrași în locuri din care au putut fi
culeși, transportați în România și, fie condamnați la
închisoare, fie asasinați. Nu mă îndoiesc că l-a încercat
gândul unei posibile capcane.
M.A. : Şi cum ai reuşit să-l convingi că ne erai trimis de
Securitate?
C.E. : Din fericire, cu un etaj mai jos, în aceeași clădire,
locuia în acel timp Marie-France Ionesco, fiica
scriitorului. Ne cunoscuserăm cu puțin timp înainte,
când venise în România și își dorise o călătorie undeva
în Apuseni.
M.A.: Aţi fost cu ea în acea călătorie?
C.E. : Ne-am dus pentru câteva zile, pe timp de iarnă,
într-un sat noroios, nu tocmai idilic. Nu știu în ce
măsură și-a satisfăcut curiozitatea, dar am avut prilejul
atunci să stăm de vorbă și să ne simțim aproape. Când
am intrat în apartamentul din East 57th Street, MarieFrance, de față la întâlnire, a putut să le confirme
gazdelor că eram cel care voia să-l cunoască pe unul
dintre liderii exilului românesc postbelic. Alături de el
se afla soția lui, Constanța, Tanți, o femeie micuță,
subțire, cândva, una din frumoasele Bucureștiului.
Obstacolele care puteau frâna dialogul au dispărut fără
urmă.
M.A. : De fapt, cine era Brutus Coste? Astăzi, în ţară, nu
sunt prea multe persoane care să-i ştie numele. Iar
despre activitatea sa ... şi mai puţini...
C.E. : Brutus Coste avea la vremea aceea o biografie
bogată în evenimente. Se născuse la 22 februarie 1910,
la Ciacova, în jud. Timiș, absolvise Facultatea de Drept
a Universității din București și urmase, între 1931-1934, la
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Geneva, cursurile Școlii pentru studii internaționale.
Cu un asemenea palmares, cariera diplomatică în locuri
importante pentru România s-a impus de la sine.
Brutus Coste devine parte a corpului diplomatic al
Ministerului Afacerilor Externe încă din 1932, atașat la
ambasadele de la Paris, Londra și Washington începând
din 1941. La izbucnirea războiului înaintează Secretarului de Stat american, Cordell Hull, un memorandum în
care justifică participarea României la război împotriva
Uniunii Sovietice, pentru a redobândi Basarabia și Nordul Bucovinei, provincii românești anexate de sovietici.
În perioada 1944-1946 este diplomat la Lisabona. În
perioada în care trupele aliate pregăteau debarcarea
militară în Europa, trimite Ministerului de Extrene
britanic un memorandum în care pledează în favoarea
unei debarcări în Peninsula Balcanică, document
apreciat de Anthony Eden drept o „măiastră pledoarie
pentru România”.
M.A.: A continuat să activeze în diplomaţie şi după
ocuparea ţării de către sovietici?
C.E. : Nu, se retrage din funcție în 1946, după instalarea
comuniștilor la putere și după ce refuză să revină în
țară.
M.A. : Urmează aşadar şi pentru el timpul exilului, timp
cu greutăţi, dar şi cu multă implicare pentru semenii
din ţară. Care a fost activitatea lui după 1946?
C.E. : Împreună cu fostul ministru de externe Grigore
Gafencu, cu Alexandru Cretzianu și cu alții, el formează
o delegație neoficială a României, al cărei secretar
general devine, pentru a se opune termenilor Tratatului
de pace de la Paris, impus României de către U.R.S.S.
Documentul Romania and the Peace Conference.
Observations Concerning the Draft Peace Treaty with
Romania, produs în 1946 în colaborare cu Grigore

Gafencu și Grigore Niculescu-Buzești pune în evidență
consecințele politice și economice care decurg pentru
România din acceptarea termenilor acestei înțelegeri.
M.A.: Ştiu că a trăit apoi în Statele Unite. De altfel,
acolo l-ai întâlnit, după cum povesteai mai înainte.
C.E. : Da, în 1947, vine în Statele Unite, iar doi ani mai
târziu, împreună cu fostul prim-ministru, Nicolae
Rădescu, pune bazele organizației Comitetul Național
Român, într-o tentativă de a grupa în jurul ei întreg
exilul românesc. Au intervenit și autoritățile americane,
care au decis să primească pe teritoriul lor un număr de
personalități politice ale României interbelice, fiindcă
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acesta avea să fie locul în care urma să se concentreze
disputa ideologică cu Uniunea Sovietică. Operația
„Magnet USA” cuprindea circa 50 de personalități, între
care se aflau Grigore Gafencu, Al. Cretzianu, Sabin
Mănuila, Constantin Vișoianu, Nicolae Rădescu, Brutus
Coste.
M.A. : În ce alte organizaţii a mai activat?
C.E. : Între 1954 și 1965 este fondator și Secretar
General al Adunării Națiunilor Europene Captive —
Assembly ofCaptive Europeean Nations (ACEN). Merită
amintit că sediul instituției se afla în vecinătatea
Organizației Națiunilor Unite; nu este de mirare
tensiunea pe care o provoca această vecinătate
reprezentanților oficiali ai statelor est-europene. Dar,
probabil că românilor din țară, Brutus Coste le este cel
mai bine cunoscut ca lider al organizației Adevărul
despre România — Truth About Romania.
M.A. : Da, poate mai bine cunoscut, dar tot de foarte
puţini, iar aceştia sunt, în special, oameni mai în vârstă.
Tinerii ar trebui să afle mai multe amănunte.
C.E. : Da, desigur. Timp de zece ani între 1974-1984,
comentariile lui despre actualitatea politică din
România, văzute prin ochii exilatului politic, au putut fi
auzite nu de puține ori la postul de radio „Europa
Liberă”. Dacă adăugăm la acestea funcția de consilier la
„Institutul de Politică Externă” de pe lângă
Universitatea din Pennsylvania, consilier la „Institutul
de Strategie Americană” din Chicago pe care le-a
deținut între 1965-1967, pe cea de profesor de științe
politice și istorie contemporană la Fairleigh Dickinson
din New Jersey (1967-1976), avem o imagine mai
completă a amplitudinii preocupărilor intelectuale ale
acestui compatriot.
M.A.: Din toată această activitate se deduce fără urmă
de îndoială implicarea sa în slujba ţării, a poporului
român.
C.E. : Până la sfârșitul vieții, Brutus Coste s-a străduit să
fie util românilor refugiați în occident, vezi în acest
sens rolul lui în cadrul organizației Comitetul Român
de Asistență Socială din New York (1948-1984).
M.A. : Îmi imaginez că prin această implicare, prin
poziţiile pe care le-a avut, nu a fost deloc pe placul
regimului de la Bucureşti ... Cum am citit mai multe
informaţii şi despre activitatea altor personalităţi
româneşti din exil, îmi pot da seama că şi Brutus Coste
a fost urmărit de Securitate, că s-a încercat prin toate
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mijloacele să fie redus la tăcere.
C.E. : Cunoscute fiindu-i preocupările și poziția politică, statul comunist român s-a interest îndeaproape de
el. Un oarecare Alexandru Lăzăreanu, de la Legația României la Washington, apropiat al Anei Pauker, (cf. Ion
Calafeteanu, Politică și exil. Din istoria exilului românesc, Editura Enciclopedică, București, 2000, p. 35) îi
transmitea acesteia, la 24 noiembrie 1947, un „Raport
asupra activității în Statele Unite a bandei de transfugi
români”. Printre membrii „bandei” se aflau Viorel V.
Tilea, Grigore Gafencu, Constantin Vișoianu, Nicolae
Rădescu, Brutus Coste. Volumele Securitatea, vol. I
(1948-1967) și vol. II (1967-1989), Documente inedite
din arhivele secrete ale comunismului, Editura
Enciclopedică, București, 2006, cuprind numeroase
referințe la activitatea fostului diplomat. Astfel, în 1958
(vezi vol. I, p. 497) Ministerul Afacerilor Interne,
Direcția I, emite documentul secret „Texas”, prin care
inițiază Hotărârea de deschidere a unui dosar privind
activitatea Adunării Națiunilor Europene Captive. În
limbajul luptei de clasă atât de tipic epocii, Ministerul
de Interne precizează că „Am găsit că această
organizație este pusă în slujba americanilor. Prin
elementele reacționare descompuse de teapa lui
Constantin Vișoianu, Brutus Coste, Sabin Manuila,
Iancu Zissu, Alexandru Bunescu, ACEN desfășoară o
activitate dușmănoasă împotriva R.P.R.” Ceva mai
departe (în vol. I, p. 551) aceeași instituție constată că
ACEN a adoptat o structură organizatorică după modelul ONU și că secretarul ei general este același Brutus Coste.
M.A. : Se înţelege, indirect, că activitatea lui Brutus
Coste de luptă împotriva regimului comunist era una
foarte intensă ...
C.E. : Da, iar într-o „Notă sinteză privind unele instituții
și organizații din străinătate folosite de postul de radio
Europa Liberă”, Document strict secret, din 30 oct. 1980
(vezi vol. II, p. 512), Securitatea trăgea această
concluzie: „Comitetul Adevărul despre România, cu
sediul la New York, condus de Brutus Coste, este o
organizație a emigrației române reacționare care, în
cooperare cu „Europa liberă”, se ocupă de exploatarea
informativă a emigranților nou veniți în SUA și de
organizarea de acțiuni antiromânești, demonstrații,
așa-zise greve ale foamei în fața sediului ONU sau a
oficiilor diplomatice ale R.S. România în SUA.” Un an
mai târziu, la 14 oct. 1981, Ministerul de Interne produce o

altă „Notă referitoare la acțiuni ale „Europei Libere” și
CIA privind stimularea activității de disidență în R. S.
România” (cf. vol. II, p. 548) în care se spune că
încordarea internațională face ca Europa Liberă să
folosească intens un număr de voci denigratoare la
adresa României. Primul pe această listă, alături de
Florian Gâldău, George Bălașu, Constantin
Dumitrescu-Zăpadă, Leonid Mămăligă și alții, este
Brutus Coste. În sfârșit (vol. II, p. 646), Securitatea
consemnează că Brutus Coste și Ion Rațiu, „cunoscuți
agenți ai CIA”, au adresat românilor chemarea în
vederea formării organizației „Uniunea Românilor
Liberi”, al cărei președinte de onoare a devenit Brutus
Coste. „Evident, scopul principal este de ordin politic,
urmând să facă din organizație un instrument de luptă
anticomunistă, îndreptat împotriva orânduirii socialiste
din țara noastră.” (v. vol. II, p. 650) M.A.: Se observă
clar din toate aceste „note” că Brutus Coste se afla
permanent în fruntea celor care luptau împotriva
comunismului. Ei se aflau însă în exil şi, cu siguranţă,
viaţa, cel puţin la început, nu era dintre cele mai uşoare.
C.E. : Nivelul de viață al emigranților proaspăt veniți în
occident, în Europa sau America era, în pofida
supozițiilor regimului de la București, extrem de scăzut.
Nici nu putea fi altfel în condițiile în care războiul luase
sfârșit de puțină vreme, economia încă nu se refăcuse,
locuințe ca și locuri de muncă erau, practic, inexistente.
Cu foarte puține excepții, situația a fost comună tuturor
refugiaților veniți din Europa de est. Mircea Eliade,
printre alţii, în Memorii (Editura Humanitas, București,
1991, p. 90) își amintește situația financiară grea în care
se afla, la Paris, la începutul anului 1947.
M.A. : Date fiind greutățile deosebite de început de exil,
știți dacă Eliade a avut vreun sprijin atunci?
C.E. : A avut norocul, după cum mărturisește, să fie
ajutat de Brutus Coste dintr-un fond special pe care
acesta îl avea sub supraveghere, cu suma de 20.000 de
franci, „ceea ce mi-a îngăduit să achit bună parte din
datorii și să plătesc restanțele la hotel”, va scrie el.
Scurtă vreme după aceasta, Brutus Coste avea să treacă
el însuși prin aceeași stare. Ion Calafeteanu (op. cit., p.
120) publică o scrisoare a acestuia către Alexandru
Totescu, fost coleg la legație, în care îi relatează situația
în care se află: „Viața la hotel, într-o cameră minusculă,
plus scumpetea (și hemoragia pe care o implică pentru
micile noastre resurse) demoralizează.” O îngrijorare care
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stăruie obsesiv, fiindcă revine asupra ei ceva mai târziu:
„… trebuie să-mi creez cât mai curând o independență
materială. Așa fiind, cheltuiesc o parte din timp cu
alergături pentru găsirea unei ocupații remunerate. Am
motive să sper că măcar în termen de 3-4 luni voi găsi
ceva. Tanți se zbate să găsească și ea ceva de lucru.”
Cum speranța nu s-a împlinit, o lună mai târziu, îi scrie
aceluiași: „Ducem o viață grea aici. Cu ochii pe fiecare
centimă ce ne iese din buzunar. De când ne-am mutat
în locul Generalului (e vorba despre fostul prim-ministru,
Gen. Nicolae Rădescu — n.m.) Tanți face bucătăria, iar
Barbu (Barbu Niculescu, fost membru al corpului diplomatic, n. m.) și cu mine curățenia și spălatul vaselor.
Am ajuns experți în această materie.” (op. cit., p. 136)
M.A. : Se înțelege foarte bine din fragmentele acestea de
scrisori că viaţa nu a fost deloc uşoară pentru exilaţi.
Din cele ce povesteai la început, cu timpul, şi Brutus
Coste, ca şi alţii, a reuşit să lucreze ca să-şi asigure traiul.
C.E. : Da, treptat, lucrurile au reintrat în normal, fără ca
fostul secretar general ACEN și profesor universitar să
se bucure vreodată de bunăstare. Au trăit modest și au
locuit până la moarte în apartamentul din Manhattan,
într-un timp când prețul chiriilor explodase și devenise
inaccesibil celor mai mulți oameni, grație unei dispoziții a municipalității new yorkeze, care i-a obligat pe
proprietari să mențină neschimbată chiria pensionarilor. În anul 1971, când l-am cunoscut, locuia în partea
cea mai prestigioasă a orașului, în apropierea Organizației Națiunilor Unite și ACEN, căruia i-a dedicat mai
bine de un deceniu de viață. Am avut apoi prilejul, în
câteva rânduri, să rămânem la ei peste noapte. Evocam,
spre deliciul gazdelor, locuri și oameni din Bucureștiul
zilelor noastre. Spre deosebire de fostul diplomat,
născut în Banat, relativ puțin apropiat de București,
Tanți, soția lui, cunoștea îndeaproape orașul și zona
Hala Traian unde crescuse. Era și un cartier în care
locuisem mulți ani. Mă fascina podul de metal care
ducea spre Queens pe care îl vedeam de la fereastra
sufrageriei, o construcție ce părea suspendată în aer.
M.A. : Ce discuţii purtaţi atunci? În afară, bineînţeles,
de amintirile despre locurile din România?
C.E.: Cel mai adesea ne aflam la capătul unor lungi dezbateri
pe tema actualității politice românești în context european și mondial, impresionat de fiecare dată de competența și de echilibrul de care dădea dovadă în evaluarea
situațiilor.
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M.A.: Cum l-ai defini în două-trei cuvinte pe Brutus Coste?
C.E. : Un om onest și un bun patriot, au fost termenii
cel mai des folosiți în definirea lui Brutus Coste de către
toată lumea. Impresionase prin onestitate și curaj al
opiniei pe mulți dintre contemporanii săi. Gafencu,
extrem de critic la adresa politicienilor incapabili să se
concentreze asupra căilor prin care se pot opune
regimului comunist din țară, avea însă o părere diferită
în ceea ce-l privea pe Brutus. Tot din cartea lui
Calafeteanu aflăm că Gr. Gafencu spunea: „Singurul
care se desprinde din această mediocritate îmi pare a fi
Brutus Coste de la Lisabona, vioi, inteligent și capabil.”
(Cf. Ion Calafeteanu, op.cit. , p. 54) Sau, în termenii editorilor volumului Români în știința și cultura occidentală, (Davis, 1992, p. 102): „Pentru toți cei care l-au
cunoscut a fost un mare român, privit adeseori de adversari
cu respect și de prieteni cu dragoste și admirație.”
M.A. : Când s-a stins din viaţă?
C.E. : În luna mai 1984, la Geneva, urma să se
desfășoare Congresul Românilor Liberi sub președenția
lui Ion Rațiu. Brutus Coste, bolnav încă din 1982 de o
boală care avea să-i curme viața, nu a mai putut lua
parte la întrunire. Avea să afle că, în urma dezbaterilor
care s-au desfășurat, a luat ființă „Uniunea Mondială a
Românilor Liberi”. Câteva luni mai târziu, la 2 septembrie, a trecut în lumea drepților la capătul unor dureri
nesfârșite, chinuit de temeri și de îndoieli. A lăsat în
urma lui nu numai amintirea unui bun și cinstit patriot,
ci și multele comentarii, articole, documente, produsul
unei vieți puse în slujba țării lui. Toate au fost depuse la
Hoover Institution Archives. Între ele, potrivit propriei
mărturisiri, se află două volume încheiate, care își așteaptă încă editorul. Au trecut de atunci, iată, 30 de ani.
M.A.: Să sperăm că acum vor afla mai mulţi despre
aceste manuscrise şi se va găsi curând un editor, mai
ales că avem încă atât de multe pete albe în istoria
noastră şi atât de multe personalităţi româneşti care
sunt şi acum (cvasi)necunoscute. Recuperarea
înseamnă restituirea de valori unei literaturi/ culturi
care nu-şi poate permite (şi de aceea nu trebuie) să
ignore nimic din ceea ce îi aparţine.
______________________

1 . Pensiunea Dina. Jurnal de emigraţie, Ed. Fundației Culturale

Române, Bucureşti, 1995, Periscop (Mărturiile unui venetic),Ed.
Eminescu, Bucureşti, 2003; Cu ochii în zare. Exilați, emigranți,
pribegi, Paideia, București, 2011.
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înţepat în buză, un stupid ac de
siguranţă, ca la gâtul unui câine
ciobănesc, te împiedecă să fugi.
Primul venit se va ţine de bara
acului în tramvai. Bunul public
bunul comun. Cearșaful de noapte
muiat în penitenţă. Două-trei
staţii care să te facă. Eu n-am
fost aici. Un bilet continuu crescând
în loc de unghie şi gura umplându-mi-se
cu frunze de toamnă precum rapsozilor
cu făt oral.

Vedeșicrede
(fragmente)
1
Ouă de ţânţari la colţul ochiului.
Ce? Când s-au depus? Aceste diminutive
ca o gară de nord. Meseria lor era
să te facă. Un cadavru al strategiei
şi sute de mii de ţăndări promiscue,
piuré de clopot amestecat, diferenţele
tari nu se simt, numai singurătatea
când te arunci într-un taxi, te naşti
pe uşa lui înăuntru cu suficienţă
şi amoc şi ştii străzile cu bretelele
de linişte ale unui pilot pauper:
zboară până la os, până rămâne
să se spulbere în elice şira spinării,
vertebrele de magnolie şi argint. La
colţul ochiului tumefiate blocuri
menţin contradicţia, dantelele de
lapte bătut arhivat aduc în faţa
minţii o mimică o eglogă. Ce s-ar
mai putea face. Scrumiera e plină
de unghii sunt tăiate cu carne cu tot,
altfel nu am vorbi deloc ca să
acoperim ce se mai poate. Memoria lor
era să te facă. De tot. Ca valutiştii,
ca băncile, ca asigurările. Uneori,

5
Ah, râsul complice! Ah, propaganda!
Momentele live cu borşul sărit. Oţetul
lui întreţine. Au apărut vitralii-n
frigider. Ne punem fiecare pe
pernă osatura visată, o potrivim
foarte bine-n găini şi acomodăm
pereţii, fixăm prapurii optici şi
încet cu limba ochiului tergiversăm
pe ploapa interioară animale
din vechime. De partea cealaltă un
semen mişcă un magnet şi
animalul împinge, ne oferă
mimică gestică, ne face decişi
şi burleşti ca voma. De partea
cealaltă a magnetului e frunza
de spanac, semn că de pol
opus vom muri. Semn că în
pilitura de fier nu se mai ştie
cum se compune fotonic ce uiţi.
Acolo un mic piper verde ca o
branulă asigură fluxul, e toată
o agenţie de ştiri.
Tot ce se află e
râsul complice, rockstarul nostru
cuminţit, oţetul în care toate muştele
s-au resemnat şi şi-au făcut
o familie deasupra iubirii.
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10
Îl bănuim totdeauna pe celălalt
de resurse de film mut.
De un ceainic cald. De o cutie
cu rumoare. De o uşă deschisă.
Între el şi noi se freacă două
pături de cânepă suprapuse
până se aprind. Ar încăpea
o lume de azbest numai a noastră,
mai subțire. Subgabarită,
digerată prin siluetă de viespe. Lin
precum oţelul. Ar deveni aproape
razantă. El ar rămâne o colecţie de el
în mut ca de altul în sinestezic aleatoriu.
Albumină ar aduce şi ar
băga în televizor albumină umană
cei care lichidează raiul, foarte
mult alb la un loc dar împăcarea
e tot în argint, în gri gălbenuş plesnind de filme mute.
Colesterolul culorilor.
Doctor Jivago.
De un ceai cald. De o cutie
cu rumoare.
11
Vino la clubul de iradiere.Vino în
irelevant. Plasa mea de cetăţi în
creier te aşteaptă. O, separatismul
meu târgumureşenesc, adormirea în
lactobar: din toată grădina Maicii
Domnului un radical de zacuscă,
coseşti cu el zdravăn dai gresia pe
după mână mâna va fi îngropată
în gresii de bine. Vino în clubul
de iradiere, vino în clubul de
irelevant. Blugii sunt albaştri pentru
că sunt un psalm. Deja se începe.
Dacă verşi pe ei ciorbă se va ridica
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deasupra ei dirijabilul legumelor.
Patruzeci de mii de televizoare în culori
diferit fac piaţa, adună legumele,
cerebelul mecanic combină prospeţimile,
le face săpun. Unge cu el tabla
să nu se poată scrie. Vino în
irelevant. Nu vom primi mierla
de legi, nicio tablă. Ne vor spăla prin
sintaxă picioarele, adunând sacii
cu ea. Ne va creşte părul în
faţa unui ecran. Fericiţi de tot
deuteriul din apă de laptele
băut şi catifelat
vom respira ziare
legume.
15
Nu e ceva simplu. Dar e nesăbuit de frumos.
Cu un cuţit de unt intri în mintea
oamenilor. Desparţi raiul de caragaţă.
O roşie strivită. Un cântec
gregorian. Colesterol de tomată. Soarele
a parcat undeva în simplism,
undeva cu o venă lungă
în convenabil, în convenacol:
inima preş a sărit dintr-o fericire
preş dintr-o realitate preş şi numai
ce nu ne spunem lustruieşte realitatea
ca o pisică uscată pe dinăuntru
şi care se freacă de tine ca de
o resursă de apă. Vezi toate
culorile într-o baltă de motorină,
iei telecomanda şi schimbi dar
rămâne același canal. Te enervezi
şi o loveşti unde își ține bateriile (la
coaie, cum ar veni) şi degeaba,
nimic nu se schimbă. E numai
un dans peste bolnavi cu tocurile.
Cineva lăsându-l iubita

a făcut safari în oraş,
tocurile în găurile deja făcute,
totul să vulcanizeze tot

la capătul recensămintelor se coace.
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16
Câte teatre în spatele minţii?
Câte teatre în creierul mic? Gândacul
învelit în staniol poate arde. Îl scapă
metafizica învăţată. Îl scapă învelişul
şi mai ales oscilaţia de care s-a bucurat
toată viaţa între bucătărie şi hol, între
scop şi mijloc. Vestibulul i-a fost un
fel de compresă pe ceafă cum sună el
burlesc redublant. Sandaua romană
a legat-o frumos cu sfoară de unt
şi ca în holograme are grijă cum
calcă să nu frângă soarele adânc
îngropat în CD-uri. Ca salamul
subţire se taie ce se taie ca să
ajungă, că platourile sunt mari –
dacă un plămân de om desfăşurat e
trei stadioane, pe o felie de salam se
poate face o mică realitate, un mic slam,
totuşi, şi ghereta paznicului e o însuşire
a unei lumi. Spatele minţii. Gândacul
pârjolit bine de o inflaţie a
decorului. S-a inscripţionat până l-a
văzut pe Nero, care ardea cu flăcări
de unt. O mică incizie în
creierul mic, o fosă, şi a intrat
tot soarele. A ciobit văzul şi
a descătuşat praful care e totdeauna
minunat de observat în liniştea
unui teatru în somonul unei
lumini. E un teatru mai mare,
neoscilant în care îţi joci mintea.

28
Pisicile cu faza lungă au trecut de-a
dreptul pe sternul meu pe banda lor
anume făcută şi un piept cât India
supersonică
şi un mare simulator cardiac
aruncat într-o halbă de bere. O mie de

lampioane lansate pe cerul bacalaureatului
când puteai să-l înnozi să-l arunci la
gunoi când puteai să pui ceva la
murat în traducerea asta. Când puteai
să baţi cuie la colţuri şi să opreşti totul
aici.
Cu niciun covor roşu nu te vor aştepta.
Femeile nu-şi vor deschide – să calci pe el –
ciclul menstrual până la maşină, ca apoi să
pleci. Obişnuieşte-te cu un ochi de pisică
cu hamburgeri din carne de vită
amestecată cu pixeli şi toner.
Obişnuieşte-te cu oameni fără şcoală
cu tot mai mult verde la semafor.
Cu reclame apărând în timpul
culorii semaforului.
Verdele e cimbrul. Roşul e boiaua.
Carnea e în rest.
Perpelită între cerşetori
şi amnistie. Între % din sondajul
acesta şi % din celălalt
toate tăcerile cu un cent pe minut
să capeţi rigoare şi la sfârşit o
doză de cola să ajungă în tine
exact ca un microfon care ţi-ar interoga
ficatul rinichii splina
şi-apoi te-ar da în gât,
te-ar turna
în ochiul felinei paraverbale.

33
Albastrul de Voroneţ nu mai există.
E uploadat tot pe facebook.
Albastrul de Voroneţ e albastrul de Facebook.
Pui mielul de Paşte, îl prinzi la colţul
unei poze. Cu cealaltă mână dai
share. Îl spinteci pe cuprins.
Se aude blana strălucind ca
staniolul în specula unor motoare
de apă. Bâzâie muştele deja. Se aude
sânge din holograme de mărci.
ALTER N AN ŢE
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Dar e mântuit. Palpită. Îi pui
două degete la gât şi îi auzi inocenţa.
Îi duci două zile năduful trist în
timpan. Îl scoţi pe cerumen
ca pe o tăblie de legi. Faci turul
televiziunilor cu mostre de drob.
Aici şezum şi plânsem.
Aici am schimbat trei seturi
de baterii cu nevasta,
dialogând tot la două minute
Acasă TV – Pro Sport.
E urcat pe facebook, e urcat la cer
mielul evaporabil, porcul slinos,
reductibil la purcoiul de bani,
la slinoşenia lui căutată
de facto.
Din bani poţi face jumări, poţi
face sângerete, poţi pune cimbru în
carnea de tun. Şi apoi să zapezi
cu deglutiția cu ulcerul,
până când
ca o pisică de mare
plasmatică
se-aşază pe fundul unui ocean.

şi asta te face un exilat
şi asta are grijă să te arunce
în dinţii a 1000 de faruri cu faza lungă
în hexametri
ca să te orbească şi să ştii
că e o sărbătoare şi înăuntru
că waţii sunt o materie mutuală
că dacă freci bine lumina
ca pe o pungă de supermarket
constaţi că e în duplicat,
că din ce ţi se dă jumătate rămâne
ca să străbată, de la un capăt
la altul, Dăbulenii
pepenele salic.

[...]
Paris, octombrie-noiembrie 2013

40
Beculesc toate ecranele. Toate firmamentele.
O ştire e împinsă de altă ştire cu o
viteză ameţitoare. Prima e dintele de
lapte. Tragic, dar natural. Cel care îl
împinge e însă definitivul dintele de
veghe, ledul. În acea undă în care
trage curentul se pun cimbru mirodenii
mir şi se uită acolo niznai.
Unda e o fiertură. Unda e Paracelsus
şi Caţavencu beteala urcată în pomii
lui Saussure o apă de caldarâm care
sticleşte se zvântă iute de două rafale
de treacăt cum faci piaţa cum îţi
pui în biografie că în pepenii verzi
aduşi acasă ai cărat ca rakeții
marea
46
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ALEXANDRU PETRIA

rugăciunea johnnie walker

rugăciunea neruşinată
o să mă cataloghezi de neruşinat, şefu, dă
un bip să-ţi povestesc pe larg ce şi cum,
da, sunt,
dar îţi mulţumesc că m-ai schimbat, doamne,
ce am câştigat, timid fiind, când escrocii mi
se hlizeau în faţă,
şi parcă tot eu mă simţeam vinovat că am scris
despre potlogăriile lor,
că eram modest, nu mimam modestia,
când încălzeam fetele cu vorbe şi alţii
le fu...u rodate?
mersi pentru minte,
ai lucrat la fix, şefu, la mare artă, lasă duma despre
cuviinţă,
atenţie că te judeci pe tine

rugăciunea bunul terorist
oare chiar ştii
ce e dragostea ori sunt palavre ca
tratamentul placebo,
ajută de crezi, de aia-ţi zic că eşti bun,
nu-ţi vine să-ţi dai
palme, capuri în zid în orice secundă,
tipule, şefule?
mai că-mi stă pe limbă să-ţi arunc
că eşti un terorist tembel
ce-şi urmează planul cu sânge rece.

sângele copilului împuşcat
se scurge în rigolă,
feţiţa mâncată de foame o să fie mâncată
şi de muşte,
iar la nasul tău se ajunge cu principiilumânări aprinse,
scuteşte-mă,
aş vrea ca mâine să uităm,
să renaşti măcar într-o minciună frumoasă,
oare rugăciunile te pot schimba
dumnezeule,
hai încearcă?!

hei, şefu, ştiu că sunt împiedicat,
n-o ascund,
e drept că mai mint, însă
numai când trebuie să-mi
scap pielea,
mai fumez, mai beau,
băutura cu măsură, ţigările
să meargă- cât încape,
dacă am coaie sigur că-mi plac femeile,
îmi iubesc şi cinstesc aproapele
îndeosebi dacă e în fustă, colanţi
şi cu mintea aerisită.
am ucis, dagândaci de bucătărie şi
alte gongării, dar sunt de socotit?
şefu, scoatem lichidul din
sticla asta de johnnie walker?
cu măsură, în doi,
am pitit-o pentru o ocazie deosebită,
după dulap.
o să vorbim pe îndelete
de păcate, dacă vrei.
hei, ştiu că ai umor şi
coaie, doar suntem după
asemănarea ta,
n-o să renegi ce au scris unii.
fă-ţi timp,
că fabrica timpului e la tine, fără sindicalişti
şi greve şi piese de schimb lipsă.
hai că avem de povestit, de mustăcit,
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nu poza în ciufut, nu mă provoca să înjur, te-am
înjurat destul,
ajunge whisky- ul,
ţigări mai cumpăr dacă vrei

rugăciunea cadillac
şefu, din america vecinul de la a treia casă din
dreapta şi-a adus un cadillac lincoln v 8 alb,
lung cât rugăciunea unei călugăriţe ex-traseiste,
îl spală, dă cu aspiratorul pe mocheta maro
dintre scaunele de piele şi râsetele
copiilor lui se întorc ca şi
ecoul dinspre ţeava de eşapament spre bot.
şefu, omul s-a rupt în construcţii, n-a furat,
de ce l-ai priponit de-o asemenea soartă?
şefu, omul nici n-are cum să întoarcă
in îngustimea străzilor, unele neasfaltate;
e crunt, iar la tv-ul din maşină nu-i intră
posturile cu muzică populară.
şefu, omul îşi admiră cadilacul din buda dintre
peri tot mai trist, fă ceva, te rog, o să
se îmbolnăvească.
nu-l lăsa să-şi transforme visul în taxi,
pruncii nu i-au gustat o îngheţată oho de când.
ce vină are că e ţanţoş ca tot românul?
a avut şi el o doagă, nu-l flitui.
nu-ţi cer să asfaltezi pretutindeni,
ca să nu scrâşnească roţile pe criblură.
şefu, dacă nu l-ai îndesat cu minte, dă-i
măcar bani de benzină sau
dacă nu crezi că-s impertinent
mai repede urcă românia în cadillac şi trimite-o
în lume.

bucureştiul era şi nu al lor
după o busculadă
au intrat în palatul parlamentului
pe holuri nu-şi mai auzeau paşii
s-au tot învârtit şi pământul le cădea
de pe geci şi pantaloni pe covoare
când au obosit s-au odihnit în sala plenului
se minunau de latopuri
nu se ştie cine a zis să
voteze măcar o lege
una a lor
un rest de vis din 1989
s-a stârnit însă iar o busculadă
strigătele săreau între pereţi ca mingile
jandarmii îi împingeau cu scuturile
i-au încercuit
unul cu numărul 1021 bătea cu bulanul un bărbos,
înjura şi ridica şi lăsa mâna, "numai mizerie
aţi făcut aici, mă, numai pământ."
i-au aruncat în dube
jandarmii cu ţinută nouă. în multe dube.
"aşa ceva n-o să se mai repete, a declarat
un ofiţer ziariştilor,
e regretabil ce s-a întâmplat"

o întâmplare regretabilă
cu iarba pe piept au pornit în oraş
peste tot cu găurile gloanţelor ca nişte ochi închişi
un băiat întreba o fată pentru ce a murit
n-a apucat să facă dragoste

Laura Poantă - din ciclul ”Cai”

au venit
cu trenul cu avionul,
48
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Cu ochii închişi
Demult nu-i mai ştiu
liniştii locul,
nici glasul…
tăcerea e în mine
un zid de apărare
spre lumea
cu ochii închişi…

ADRIANA WEIMER

O vreme

Lumina

A fost o vreme
când ţi-ai deschis timpul înspre mine
şi i-ai dat vieţii ce era al vieţii.

Se va întoarce
izvorul la matcă
şi cuvântul în sens
îşi va întoarce calea;

A venit o vreme
când ai deschis spre mine cerul dragostei
şi i-ai dat iubirii ce era al iubirii.

se va întoarce
fructul în sămânţă
şi lumina de zi
în strălucire de stea
îşi va regăsi cerul;

Va veni o vreme
când vei deschide cerul spre mine
şi voi da pământului ce e al pământului
şi sufletul meu ţie, Doamne.

cântecul
se va reîntoarce
în sfere
şi rugăciunea
va renaşte
calea sfinţirii.

Echinox
În echilibru cu Universul
sufletul meu intră în echinox
ca-ntr-o mănăstire
– cu smerenie –.

În lumină voi apune,
în lumină voi trece,
cum Lumina prin vitralii
îndumnezeită-n
Altare.
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DAN ANGHELESCU
Reflecţii pe marginea unui roman Dan Ghiţescu - „Omul care vine din est”

Regizor de teatru şi televiziune (activ timp de două
decenii la televiziunea de Stat din Québec), cronicar,
reporter, analist de politică internaţională, într-un cuvânt
publicist ale cărui prezenţe s-au făcut remarcate atât în presa
diasporei române din spaţiul nord-american, cât şi în
publicaţiile de limba franceză, Dan Ghiţescu şi-a apropriat,
de-o vreme încoace, dificila îndeletnicire de romancier.
Omul care vine din est1 – cel mai recent roman al său –
reconfirmă pe deplin calităţile pe care comentatorii
(amintim între aceştia pe Doina Uricariu, Alex Stefănescu,
Ion Cocora, Alexandru Darian sau Liviu Tudor Samuilă) leau remarcat în, nu prea multe, romanele apărute sub
numele său.
Chiar de la primele pagini cititorul se convinge că
vocaţia de narator al lui Dan Ghiţescu nu poate fi pusă la
îndoială. Relatările au ritm, suspansul articulează discret
alchimiile povestirii, iar construcţia epică se eşafodează cu
un remarcabil simţ al proporţiilor, dar şi cu o naturaleţe şi
un dinamism ce par să-i fie proprii. Experienţa şi exerciţiul
scriiturii jurnalistice se lasă întrezărite în caracterul sobru şi
lapidaritatea discursului, ca şi în tăietura oarecum severă a
frazelor. Totodată proza beneficiază de ochiul format al
regizorului de teatru, cel ce evaluează/supervizează, în
ansamblu şi în amănunt, configuraţia potenţială a unei
scene (desigur imaginare) pe fondul căreia story-ul e derulat
cu remarcabilă dezinvoltură; “povestaşul” gândeşte şi
modelează situaţiile, sensurile, reverberaţiile/halourile
50

fiecărui cuvânt pus în pagină, iar pe deasupra orchestrează o
întreagă imagistică virtuală a fiecărui moment zămislit prin
cuvânt. (Să spunem că şi în proza despre care vorbim se
manifestă un fenomen oarecum misterios: ca în orice
autentic fapt de artă subzistă aici şi fantasma unui anume
peisaj al interiorităţii. Gilles Deleuse o întrezărea până şi în
arta noniconică a muzicii.)
Considerată sub raportul capacităţilor sale expresive –
cu o sobrietate nu lipsită, totuşi, de un fast al desfăşurărilor –
scriitura acestui autor a mai fost analizată cu meritată
atenţie. În ceea ce ne priveşte nu vom mai intra în detaliile
unui asemenea demers dat fiind că ele au fost aduse la
lumină de comentatorii amintiţi.
Cartea lui Dan Ghiţescu devine însă interesantă şi dintr-o cu totul altă perspectivă. Despre un prozator ale cărui
romane îşi fac apariţia după anii ’90 ar fi normal să
încercăm o decelare a modului în care el se încadrează pe
coordonatele literaturii diasporei române actuale. Uneori
însă până şi evidenţele pot deveni falacioase. Este o ecuaţie
în care, nu odată, intervine un paradoxal spirit al cărţilor,
deloc dispus să ţină seamă de catalogări, de perioade, de
convenţii sau de predispoziţiile cu care ne apropiem de un
anume scriitor. Mai mult decât atât, când vine vorba despre
timp, apartenenţele devin parcă şi mai ciudate cu atât mai
mult atunci când, iniţial, păreau să impună impresia că totul
fusese prestabilit. Este şi cazul autorului despre care vorbim
unde surprinde prezenţa unui ceva cu totul aparte, mai
precis un alt aer decât cel pe care eram tentaţi să-l anticipăm. Aşa se face că ne regăsim în atmosfera, cumva clasicizată, a cărţilor (din păcate prea puţin cunoscute şi
comentate) şi a tematicilor ce au dominat literatura exilului
românesc. Apropierile devin şi mai clare atunci când procedăm la o scurtă trecere în revistă a bibliografiei lui Dan
Ghiţescu: în 1997 publica Zodia Cameleonului, o carte
despre destinele mutilate în gulagul românesc. În 2002, sub
titlul La răsărit apune soarele relua, în viziune proprie,
povestea finalului prieteniei dintre Panait Istrati şi Romain
Rolland. Vers l’autre flamme, cartea incendiară a celor trei
autori (Panait Istrati, Victor Serge şi Boris Suvarin) apărută
la editura pariziană Rieder declanşase, la vremea ei, în presa
occidentală de stânga, un veritabil linşaj mediatic instrumentat de fostul prieten al lui Istrati, Henri Barbusse. Şi
acest « subiect» confirmă, indirect, propensiunea specială a
prozatorului faţă de problematica ce a preocupat, îndelung
şi în profunzime, lumea scriitoricească a exilului românesc.
De altfel aceasta capătă un relief cât se poate de consistent,
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vizibil pentru toţi cei care au fost în măsură să se preocupe
de studierea articolelor, foiletoanelor, a comentariilor,
notelor de jurnal şi chiar a corespondenţei unor Mircea
Eliade, Monica Lovinescu, Virgil Ierunca, Mircea Popescu,
fraţii Ciorănescu şi a majorităţii celor care semnau în
reviste.2 (Se întâlnesc acolo situaţii şi stări de fapt care la
vremea respectivă au avut legături cu numele unor Panait
Istrati, Boris Suvarin, André Gide, Albert Camus sau
Arthur Koestler.) Scrierile lui Dan Ghiţescu – într-o
manieră, desigur, indirectă – gravitează în jurul aceluiaşi
ambitus de preocupări şi, parcă se simte cumva, că a parcurs
şi Darkness at Noon, atât de comentata carte a lui Koestler,
cel care scria, despre sine, că s-a născut „când soarele
apunea peste Era Raţiunii”. Deşi e o apariţie târzie în lumea
romanului (spunem aceasta şi din perspectiva faptului că nu
îl vom afla inclus între scriitorii din Enciclopedia exilului
literar a lui Florin Manolescu), ca autor se vădeşte apropiat
atât esteticii cât şi tematicilor literare ale exilului. O
asemenea impresie se reconfirmă şi în paginile unui alt,
notabil, eşafodaj romanesc: Noaptea nu aparţine nimănui.
Mereu obsedantul (pentru noi, dar nu numai) destin al
marelui poet exilat, Ovidius, (Publius Ovidius Naso), este –
şi el – readus într-o nouă variantă. Apropierile de o asemenea temă nu au de ce să surprindă, date fiind circumstanţele. Prozatori sau poeţi (să ne amintim şi de textele unor
Ştefan Baciu, Horia Stamatu, Busuioceanu sau Vintilă
Horia), pentru cei aflaţi în bejenie exilul a constituit o temă
fundamentală, dominantă. De data aceasta, aici, pare să fie
vorba şi despre altceva. Ţinând seama de ce şi cum respiră
scrisul lui Dan Ghiţescu (în coloratura lui interioară)
suntem înclinaţi să credem că prin respectiva reluare
autorul încerca să opereze o subtilă trimitere către unul
dintre extrem de mediatizatele momente ale literaturii din
exil: acordarea premiului Goncourt lui Vintilă Horia pentru
romanul Dumnezeu s-a născut în exil, dar şi celebra cabală
care a urmat. Apariţia cărţii la editura Fayard, (cu prefaţa lui
Daniel Rops, membru al Academiei Franceze) dăduse
naştere unui episod care – prin multiplele lui conotaţii – are
şi astăzi o încărcătură cu totul specială. Putem deci
presupune că pentru Dan Ghiţescu acel eveniment a rămas
profund contrariant, atât prin dublul aspect al implicaţiilor
(literare, dar şi politice), cât şi prin aceea că – şi după
căderea totalitarismului – este lăsat în uitare. Ne lamentăm
că literatura română nu are un premiu Nobel, dar faptul că a
existat un premiu Goncourt nu pare să intereseze pe
nimeni. În manualele de literatură pentru liceu Vintilă

Horia nu există. Evident: problema gravă a prezentului
nostru (o identifica perfect scriitorul şi academicianul
Nicolae Breban) apare în incapacitatea de a cultiva
„spiritul în care se receptează valorile1”. Aspectul este de
altfel vizibil – şi chiar cu asupra de măsură – în istoriile
literare apărute în perioada post-decembristă. De unde
se vede că sintagma pusă în circulaţie de cel care ne-a
„dat” Animale bolnave reverberează undeva în nebănuite
şi tenebroase profunzimi. Cât despre varianta lui Dan
Ghiţescu – despre însinguratul de la Pontul Euxin – ne
putem întreba dacă nu cumva, în viziunea romancierului
exilul nu a căpătat, între timp, cu totul alte chipuri.
Vintilă Horia scria despre cartea sa: „Eu lansam
contemporanilor mei un mesaj de speranţă/.../ Mă
ridicam împotriva totalitarismelor de oriunde ar fi venit,
împotriva oricărei idei de constrângere şi umilire,
împotriva oricărei forme de opresiune individuală sau
colectivă...” Cum şi în ce anume se concretizează reuşita
şi mesajul cărţii (cu acelaşi personaj) intitulată de Dan
Ghiţescu Noaptea nu aparţine nimănui? Un lapidar
fragment al comentariului datorat lui Ion Cocora este,
cred, edificator: „Înainte de a citi romanul lui Dan
Ghiţescu/.../ mă întrebam ce se mai poate spune nou
după Vintilă Horia. Şi s-a putut.”
Omul care vine din est lasă impresia că autorul
intenţionează o resuscitare a literaturii exilului şi a
tuturor mărturiilor ei privitoare la un anume timp. Este,
în esenţă, o pledoarie pentru o etică a neuitării. (Implicit,
conturându-se astfel şi o anume estetică a acesteia!)
Oricum, tentativa lui Dan Ghiţescu de a ne situa în..., de
a ne provoca la o (re)gândire //(re)memorare a unei istorii
(sfidător de) recente se situează à rebours faţă de
paradoxala tendinţă a unui prezent tot mai dispus să-şi
ignore trecutul. Cartea capătă astfel o poziţie singulară,
situându-se în siajul interogaţiilor tot mai intens
preocupate de o stabilire a locului pe care istoria recentă
trebuie să-l ocupe într-o epocă ce tinde, tot mai evident, să
aparţină uitării. Am putea identifica aici un moment de

criză, de vreme ce lucrurile par să fi atins deja o
asemenea amploare încât istoricului englez Tony Judt
(profesor la New York University, director al Remarque
Institute dedicat studiilor europene) considera (într-o
întreagă serie de eseuri) că e necesar să semnaleze
dificultatea cu care ne confruntăm în descifrarea secolului
XX care tocmai s-a încheiat. „Cu prea multă încredere şi

fără să ne gândim prea mult, spunea el, am lăsat secolul
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XX în urmă şi am păşit cu mândrie în secolul următor,
înfăşat în jumătăţi de adevăr egoiste: triumful Vestului,
sfârşitul Istoriei, momentul american unipolar,
dezvoltarea inevitabilă a globalizării şi a pieţei libere
/..../Ideea că acela a fost trecutul, iar acesta este
prezentul/.../ am şi insistat – în privinţa estimărilor
noastre/.../ că trecutul nu ne poate învăţa nimic interesant.
Continuăm să credem că trăim într-o lume nouă; că
riscurile şi oportunităţile pe care le prezintă nu au
precedent./.../ Am fost surprins, continuă Tony Judt, în
repetate rânduri de această insistenţă perversă a
contemporanilor de a nu înţelege contextul dilemelor din
prezent/.../...de a încerca din răsputeri mai degrabă să uite
decât să-şi amintească. /.../ Trecutul recent ne va mai
influenţa, probabil, câţiva ani de acum încolo4.”
Adevărul şi gravitatea unei asemenea concluzii trebuie
să dea de gândit. De altfel e suficient să reflectăm asupra
destinului actual al literaturii şi personalităţilor exilului,
la tăcerea suspectă care continuă să le acopere şi după
trecerea unui sfert de veac. Înţelegem astfel că şi printre
noi sunt mulţi care încercă din răsputeri mai degrabă să
uite decât să-şi amintească. Iată de ce romanul lui Dan
Ghiţescu rămâne cu totul străin şi depărtat de problematica ce preocupă, literar vorbind, actuala diasporă şi, prin
forţa evidenţei, se revendică în sfera tematică a acelei
literaturi ce se năştea sub semnele unui cataclism al
istoriei. Se resimte şi aici adierea unui sentiment tragic al
existenţei istorice5, şi al ideii de decădere dintr-o ontologie originară, ambele amintind rostirile de altcândva ale
profesorului Nae Ionescu. Ecourile viziunilor lui Mircea
Eliade asupra omului modern, cel care „a pierdut conştiinţa realităţilor spirituale” şi pentru care „anamneza
sacrului s-a stins6” nu sunt nici ele foarte departe.
Omul care vine din est apare ca un remember dedicat unui moment de Apocalipsă: Apocalipsa unei naţiuni, a unei culturi, a unei lumi care ne-a fost furată, a
ideilor despre libertate, despre Om şi Umanitate. În spiritul cunoscut al literaturii exilului, romanul continuă
demantelarea falacioasei utopii comuniste şi – ca act de
cultură – aspiră la demnitatea unui purtător de cuvânt al
uneia dintre victimele (partea nefericită!) istoriei. Stranietatea apare în aceea că, astăzi, vechea opoziţie faţă de
totalitarism a devenit mai mult o abstracţiune, irelevantă
pentru lumea de acum, ceva singular şi – raportându-ne
la cărţile autorilor din diaspora – quasi inexistent (în aparenţă
inutil şi neglijabil) pentru preocupările contemporaneităţii.
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Spiritul exilului îl mai regăsim uneori, destul de rar, în
unele apariţii recente (dar venite cumva din urmă, deloc
sau foarte puţin comentate) cum sunt cărţile semnate de
Constantin Eretescu (un veteran, editor al revistei Lupta /
The Fight) sau atât de tulburătoarea carte Urme pierdute (
The lost footsteps) a legendarului Silviu Crăciunaş7.
Omul care vine din est are un final la fel de semnificativ din perspectiva cu care s-au confruntat cei
desţăraţi după anii ’90. Mă gândesc la Vintilă Horia,
Constantin Amariu şi la încă mulţi alţii. Faptul că îl
abandonează pe cititor într-o lume populată mai mult de
întrebări decât de certitudini demonstrează că autorul
chiar ştie să desluşească subteraneitatea contextului în
care scrie şi căruia în fond i se adresează. Istoricul şi
gânditorul englez ale cărui analize asupra prezentului au
mai fost amintite aici (Tony Judt) pare să decodeze – şi de
data aceasta – semnele ascunse ale timpurilor, chiar dacă
sunt îngrijorătoare: „barbaria trecutului recent al
Europei, spune el, dublul întunecat împotriva căruia s-a
construit cu trudă Europa postbelică se află deja în afara
câmpului memoriei pentru europenii mai
tineri./…/…pentru ca trecutul Europei să ofere mai
departe Europei prezente o învăţătură şi un ţel moral –,
istoria, subliniază el, va trebui să fie predată de la capăt
fiecărei noi generaţii. Uniunea Europeană este, poate, un
răspuns dat istoriei, dar ea nu poate fi un substitut8”.
Însăşi existenţa romanului demonstrează că Dan
Ghiţescu a înţeles şi a reflectat profund asupra
fenomenelor din lumea de astăzi. Pentru el literatura este
departe de a fi un act gratuit. Probabil şi pentru că în
contemporaneitate se profilează – nu tocmai benignă – o
dominaţie a aparenţelor. în privinţa nazismului, într-o
anume măsură, lucrurile par a fi căpătat o vizibilă
claritate (în USA şi Marea Britanie s-au iniţiat şi se
desfăşoară cursuri obligatorii incluse până şi în curricula
de liceu), referitor la comunism situaţiile devin dintrodată ceţoase! Ba chiar se întrevede o cultivare quasi
premeditată a unui anume tip de amnezie ce atestă
existenţa – subsidiară – a unui tacit şi monstruos consens
de acceptare a ceea ce, cum spunea cineva, a devenit
evident că reprezintă însăşi inacceptabilul!.. Este punctul
nevralgic asupra căruia Tony Judt susţine şi chiar
accentuează – sprijinindu-se pe realităţi evidente şi uşor
sesizabile – că vest-europenii excelează. Şi e greu să nu-i
dăm crezare din moment ce un Nürnberg al
comunismului n-a existat şi – e limpede – că nici nu va
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exista într-un viitor previzibil.
7.Câteva informaţii semnificative despre cartea lui Silviu
Convingerea afirmată de unii gânditori, cum a fost de Crăciunaş: din cele 800 de pagini, scrise în limba română ale
pildă Hannah Arendt că, după război, problema răului va manuscrisului, în 1961 (la editura Collins-Harvill) apar doar 400
deveni problema fundamentală a vieţii intelectuale din
Europa, nici ea nu pare să se confirme. Răul totalitar,
răul genocidar – astfel definit în lumea mileniului trei –
este departe de a fi devenit o Problemă!

Dintr-o asemenea perspectivă nici România nu
comportă diferenţe notabile. Condamnarea regimului
comunist, recunoaşterea criminalităţii şi ilegitimităţii ce
au caracterizat întreaga lui existenţă s-au dovedit destul
de palide, existând tendinţe, abia disimulate, de
trivializare a unor asemenea atitudini. Simultan se
manifestă şi o discretă, dar evidentă, tentativă de
opacizare (şi pe multiple paliere) a memoriei. Desluşim
reziduuri ale mentalităţii induse de totalitarism în
tendinţele evidente de a nu gândi/ regândi, a nu înţelege,
a nu discerne, ba chiar a estompa semnificaţia
evenimentelor din istoria noastră recentă. Este ceea ce
inoculează – încă inconsistentei, fragilei şi vulnerabilei
noastre democraţii – entropie, vacuitate şi vid
spiritual.
Ultima parte a cărţii lui Dan Ghiţescu ne spune
câte ceva despre toate acestea şi – în plus – ne oferă un
profund subiect de reflecţie.

pagini traduse în limba engleză de doamna Mabel Nandriş. Statul
englez a cumpărat 20.000 de exemlare pentru reţeaua bibliotecilor
britanice. Volumul a fost recenzat de cel mai important critic
literar al momentului (John Mortimer) în Sunday Times. În anul
de apariţie, se spune în postfaţa semnată de Dorana Coşoveanu,
numai în Anglia au apărut peste 120 de cronici şi articole. Cartea a
mai fost tradusă în Danemarca, Elveţia, Germania, Filanda,
Franţa, Liban, Olanda, Norvegia, Spania, Suedia, USA. În
România cartea s-a editat abia în anul 2000 (Editura Encilopedică)
şi nu avem cunoştinţă dacă apariţia ei a fost semnalată, dacă s-au
publicat (sau nu?) undeva articole sau cronici..
8. Tony Judt, Epoca postbelică, Ed. Polirom, Iaşi, 2008, pp.756,757.

______________________________

1.Dan Ghiţescu, Omul care vine din est, ed. Maşina de scris,
Bucureşti, 2012, prefaţă, Alex Ştefănescu..
2.În esenţă, problematica atinsă acolo are incidenţe cu dramatica
criză a intelighenţiei occidentale (să-l amitim doar pe J.P. Sartre),
intransigentă faţă de slăbiciunile democraţiei, dar indulgentă faţă
de crimele abominabile comise în numele şi în spiritul unei aşazise bune doctrine!..
3.Nicolae Breban, Trădarea Criticii, ed. Ideea Europeană,
Bucureşti, 2009, p. 14.
4.Tony Judt, Reflecţii asupra unui secol XX uitat, ed. Polirom, Iaşi,
2011, pp.11-12.
5.Nae Ionescu, Roza vînturilor, Bucureşti, 1937, p. 442.
6Adrian Marino, Hermeneutica lui Mircea Eliade, ed. Dacia, ClujNapoca, 1980, p. 296.
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DESPRE AŞTEPTARE. POVESTE

VERONICA BALAJ
MESA LA VATICAN

Vara,
la ora de vineri,
spre seară,
în Basilica San Pietro
sfinţii,
purtând mănuşi pământeşti
ne mângâie
trecând prin memoria noastră
făcându-ne creduli
şi gata de zbor
uitând tabloul vremii
plin de iederă în flăcări,
gângănii şirete
şi îmbrăţişări dezacordate
îngerii ne dau
ambrozie şi vin
PAX VOBIS!
linişte mov,
câteva picături din apa sfinţită
luate la intrare
şi lacrima ta
pentru
plecarea viitoare.
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Femeie, femeie,
stai
şi-nfloreşti spre ofilire
pe-ostrovul
cu maluri mişcătoare
n-ai vrea
să țeşi din firele părului tău
o aşteptare-chemare?!
îi cântă marea
în parabole false
femeie, şoptesc apele
într-un legământ bizar
(vagabond peste valuri)
aşteptarea ta va fi
operă de artă!
femeia prinsă-în joc,
împleteşte din părul tăiat
chipul unui Ulise
(drag).
Noaptea,
în cârdăşie cu marea,
chipul prinde viaţă,
bântuie ferestrele,
dă târcoale casei,
alungă sperietoarea din grădină;
fântâna dă în clocot
barca singură o porneşte
în larg
zgomot de ape corcite
din mare şi cer venite
se-abat
Uliseee vină-i de hac!
strigă femeia peste aşteptare
şi noapte
nu mai am părul până la brâu,
dar ştiu să răsădesc
melci şi scoici
pe pragul înflorit!
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HAPPY FACE

în plin ospăţ
cântecul păsării temute
defăima
virtutea mesenilor serii
trecători
prin amor şi beţie
cântau
vino, străine, la masa
cu fecioare
şi cupe de vin
sătui de lege să bem
puterea trufiei
multe-am văzut în căile noastre
primejdii
scăpate din frâu
ne-au mântuit nădejdea
hai, să-mpărţim
vremea din urmă
frăţeşte
şi vă-ndemn
răsplătiţi viclenia
de seară
ocară morţii daţi
pasărea, iat-o, soarbe
din cupe,
pline cu bine şi rău
cântă,
şi-ncepe să moară
ca suflet de om.

trec prin mine
până departe
te strig,
am aşchii în voce
drumu-i răstignit
printre măslini
cu trunchiuri şerpi-ncolăciţi
frunzele au culoarea vineţie...
lumina , în convulsii
îmi produce sete
mai e şi acolo
vreun deal,
vreo stradă,
o trăsură?
Via Appia o vezi
urcând,
sau coborând?
mă fotografiez
în chip de singurătate indecentă
ochii tăi,
capăt de pod în oglinzi
ar putea risipi
vrajba fricii,
să trec desculţă
dintr-un timp în altul?

VIA APPIA
Pe Via Appia în jos,
îmi faci semne din ploaie
tobe cereşti
răzvrătire de voci
fără nume
se-apropie,

Laura Poantă - din ciclul ”Cai”
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GEO VASILE
ANDREI: ÎNVIEREA MEREU AMÂNATĂ
A ROMÂNIEI
„Fără-Dumnezeu e cel care în raporturile umane
nu face parte jertfei, care nu-i vede abisurile şi harul,
fără-Dumnezeu e cel mort, fără-Dumnezeu e şarpele,
căci el crede că-l poate poseda pe om fără har, fără
iubire, fără jertfă; el omoară, şi omorând posedă.”
RudolfKassner

Prin romanul său intitulat Miorița (Editura Europeană, București, 2013, 367 p.), Emil Rațiu recontextualizează și transferă omonimul mit fondator al
României în care și-a petrecut copilăria și anii de
studii, inclusiv ca student al Facultății de medicină
generală, în actualitatea autohtonă și internațională
dintre anii nouăzeci și două mii, lansând o nouă,
fascinantă interpretare originală. Prin gura unui profesor calabrez, romancierul subliniază spiritul pitagoreic
concentrat în balada Miorița, căci ce altceva era “nunta
de proporții cosmice invocată de protagonist decât o
reflexie atotcuprinzătoare a armoniei creației, a vieții și
a morții, a participării la ea a celor cinci planete
cunoscute atunci (....)”
În mai toate romanele lui Emil Rațiu, conștiința
artistică este dublată de o omniprezentă conștiință
civică, spectacolul de idei este dublat de o uimitoare
erudiție asupra a ceea ce a însemnat românitatea
veterocreștină pretutideni în lume, evenimentele trăite
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și acribia documentării bucurându-se de un inimitabil
talent al sublimării, al transfigurării în ficțiune. O
ficțiune, cea a lui Emil Rațiu, care, ca la cei mai
reprezenativi romancieri europeni, purcede de la un
mit ( să ne amintim de cărțile lui Jean d’Ormesson,
Mircea Eliade, Umberto Eco, Nicolae Breban, Milorad
Pavic etc.), spre a deveni simultan sau complementar,
grație numeroaselor filoane epice și personaje, roman
istoric, fanatasy, politic, spy story, detective story, action
story, roman de dragoste, roman de moravuri,
psihologic, demers filosofic (ontologia Răului, victoria
spiritului, privilegiul libertății celor aleși, al căror ideal
învinge moartea, o veritabilă diatribă în contra
agresiunii universului virtual etc.).Eroii sunt marcați de
predestinare, sucubi ai coincidențelor neîntâmplătoare.
Nu lipsesc loviturile de teatru și suspense-ul, și nici
dicțiunea simbolic-profetică asupra parabolei omenirii
în veacul XXI, a se vedea EPILOGUL. Toate acestea fac
ca romanul Miorița să fie citit cu sufletul la gură.
Așadar, cortina romanului se ridică spre a ni-l prezenta
pe Andrei, personajul-cheie al Mioritei, aflat la Sarajevo, în Iugoslavia anilor optzeci, în căutarea românilor
și românității, în fond al unei prezumtive Liturghii a
Valahilor, a căror existență, credință, civilizație
pastorală și limbă încă dăinuie ca o taină indelebilă dar
codificată în acele peisaje sau hrisoave din vechi
mânăstiri. Vechi manuscrise care fie că dispar, fie că
atestă acea Liturghie, fără însă să precizeze locația
(sugerată totuși printr-o stranie pentagramă !) fie că
pier mistuite de foc, la scurt timp după ce vor fi fost
cercetate de eroul nostru.
Andrei face parte din tipologia căutătorilor de adevăr, călăuzit fiind de intuiție pe tot atâtea magice axe ale
lumii, depozitare ale Mandalei sau Marelui Mister, în
speță ale urmelor lăsate de credința bogomililor în
secolele XIV, XV. Credință aflată la originea istoriei
spirituale și a românilor, cum ar fi: eterna luptă dintre
întuneric și lumină din sufletul nostru, dintre bine și
rău, înclinația către hieratism, ascetism sau boicotarea
istoriei, către eliberarea din temnița materiei, a cărnii, a
tentației luciferine către omuciderea arhetipală
săvărșită de Cain care omoară în fiecare clipă pe Abel
pe tot întinsul planetei.
Astfel ne putem explica non-violența păstorului
mioritic, ce nu răspunde cu răul la rău, cu crima la
crimă sau acceptarea morții de către domnitorul
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Brâncoveanu și cei patru fiii ai săi întru salvarea
sufletului și a credinței creștine. Mai bine mort decât
păgân, ar fi fost ultimele cuvinte ale nicicând
subjugatului Domn. De-aici și vocația detectivistă a
profesorului Andrei în privința necropolelor bogomile
sau a frânturilor de limbă română în vechi manuscrise
slavone sau occidentale. Recurge și la tratatele unor
mari lingviști italieni dedicate limbilor neolatine, cum
ar fi Isaia Graziadio Ascoli, ce-i oferă senzaționala
surpriză a unui idiolect român, databil însă... înainte de
anul 1000.
În Bosnia Andrei se va întâlni cu Grigore, Grig sau
Gregory, un fel de alter ego al său și totodată un opus al
său. Fapt e că amândoi sunt prinși într-o rețea
internațională de acțiune contra răului în lume,
misiunile fiind repartizate de misterioși intermediari
americani. Grig, trăitor mai mult în America, nu ezită
să-și prevină prietenul, de câțiva ani profesor de limba
română la Sarajevo, asupra fixației lui într-un trecut
fantomatic și uneori chiar într-o altă realitate, printr-un
inexplicabil glissando: la un moment dat acel exil în
vremuri revolute poate fi considerat o subversiune întro lume interesată exclusiv de prezent și n-ar fi exclus să
plătească cu viața.
Nu lipsesc, firește, din scriitura romancierului Emil
Rațiu lungi digresiuni și incursiuni, lesne de parcurs
grație monologului interior sau dialogului îngropat, în
istoria civilizațiilor vechi sau mai noi. Un teritoriu unic
prin acea inestricabilă sedimentare de rase, nații și
credințe reperabile în Balcani, în Bosnia Herțegovina
(vechea patrie a bogomililor convertiți apoi la
mahomedanism), Dalmația cu cele 12 cătune valahe
atestate statal în evul mediu, compunând împreună
străvechea Țară a Poljicei, cu transhumanța păcurarilor
până spre litoralul adriatic, cu istro-românii săi pe cale
de dispariție.
Cum spuneam, romanul lui Emil Rațiu este unul
poliedric, dovadă fiind destinul basarabeanului Grig în
SUA, de jucător la două capete, spion sovietic acreditat
la ambasada URSS din SUA, recrutat de serviciile
secrete americane, de unde și episoadele spy și policier,
dar și de dragoste, legate de patimile întru cucerirea
frumoasei, cvasi inaccesibilei actrițe tv Josephine, o
necruțătoare material girl. În repertoriul figurilor
feminine, la polul opus, se află Sara, iubita discretă și
jertfelnică a lui Andrei, sau Doina, viitoarea mireasă a

lui Andrei, un fel de Maria Magdalena convertită la
credință și iubire.
Grig sfârșește prin a cere azil politic în SUA, iar
după 1985, odată cu dezghețul promovat la Yalta de
Gorbaciov-Bush, pentru a scăpa din acel grand-guignol
amoros, devenit și mai pernicios prin moartea violentă
a obiectului dorinței numit Josephine și antrenarea lui
într-un proces în care va fi implicat ca martor, ocupă un
post de profesor de limbă și literatură slavă la
Universitatea din Sarajevo, unde îl va fi cunoscut pe
Andrei. Acesta era tipul ideal al naivului cruciat, gata să
se dueleze cu morile de vânt, să dea curs unei aventuri
fără a fie interesat de culisele și adevăratele scopuri
nemărturisite. Intuind în altruismul lui Andrei un
perfect acord cu acea fantomatică organizație de luptă
contra Răului, lui Grig nu-i va fi greu să-l recruteze, sub
paravanul unei misiuni umanitare, spre a efectua de
fapt un transport de arme via Elveția, destinate
mișcărilor de gherilă din lume.
Odată întors în SUA spre a depune mărturie la
proces, Grig, eroul ce se livrează fatalității, trece brusc
printr-o metamorfoză ce face din el un alt om, complet
opus celui din discuțiile cu Andrei. Va fi contactat de
fosta sa legătură din CIA, John, care-l pune la curent cu
ce va să să urmeze în lume.
Andrei, la rândul său, are un trecut inavuabil, poartă în ființa lui amintirea unei structuri bipolare, a unei
duble personalități. În prima tinerețe, ca ofițer de
securitate, primește misiunea de a reprima în acei ani
ai genocidului stalinisto – comunist din România,
rezistența anticomunistă din munții Făgăraș în frunte
cu căpetenia ei, nu altul decât întruchiparea păcurarului
mioritic înveșmântat în straiele lui albe. Ritualica
figură a acestuia îl va obseda toată viața, până a se
identifica cu propria victimă. Întors după 1990 în satul
cu pricina printr-un concurs de împrejurări, și printr-o
coincidență neîntâmplătoare semănând la față cu Ion
Păstorul, cel ucis illo tempore, oamenii vor spune, că
orficul Păcurar mioritic, Ion Lepșe, a înviat, e oleacă
mai bătrân, dar el e sută-n mie, prea joacă frumos în
hora în care s-a prins. Dar să nu anticipăm.
Pagini cu adevărat unice sunt cele dedicate de Emil
Rațiu românilor și românității din Istria, prin
portretizarea unor locuri ce par bătute cu piciorul de
romancier, luxul amănuntelor fiind de-a dreptul
miraculos. Întorcându-se din misiunea sa în Elveția,
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Andrei trece de Fiume iese din autostradă, și ajunge la
Sușnevița (odinioară numită Valdarsa). Coboară din
mașină, respiră aerul tare al muntelui din fața sa, al
colinei pe care se înălța turla albă a unei biserici. Are
senzația de dèjà vu, ca și cum ar fi descins în Țara
Bârsei sau a Hațegului, inducându-i în chip reflex
senzația că nimerise pe-o gură de rai, pe-un picior de
plai . La circa o sută de metri începeau casele, case de
piatră, cu obloane la geamuri, unele bătute în cuie, semn
că sunt pustii. Mirajul devenea dezolare. Este întâmpinat
de câteva bătrâne, “măicuță bătrână/cu brâul de lână“, ce
își așteptau fiii plecați care încotro, la oraș, sau în alte țări
cum ar fi România, Italia, Eveția, Germania, America,
Canada sau Australia. Vorbește cu ele în limba română,
le află drama și singurătatea pricinuită de istoria
postbelică ce a schimbat granițele. Ajunge la clădirea din
centru: după aerul ei oficial, stilul arhitectonic
mussolinian nu putea fi decât fosta primăriii înființată în
1921. Primar fusese marele patriot Andrei Glavina.
Așezările Sușnevița și celălat nucleu istro-român, Jeiãn,
despărțite de Monte Maggiore, deveniseră sate ale
amintirilor. Copiii de prin anii șaizeci încă vorbeau
dialectul neolatin al părinților, fără să știe limba oficială a
statului. La școală însă li s-a impus sârbo-croata. “Era
drama tuturor populațiilor românești, deznaționalizate
de către Greci și vecinii Slavi“, își spuse Andrei. A doua zi
ajunge de-a lungul unui codru, în Jeian, sat așezat într-o
poiană, locuit odinioară de cărbunari și haiduci.
Climatului mediteranean din Sușnevița- Valdarsa i se
substituie unul gotic, germanic. Dar și aici este poftit și
omenit în casa unei bătrăne care își deapănă povestea ei
și cu care se înțelege perfect în românește. Este îndrumat
să stea de vorbă cu un octogenar spre a lua pulsul
păstrării limbii române numite de cei câțiva locuitori
vlașki sau jeianski. Află cu mirare că război se spune
oste-oaste, un termen pe care nicio altă limbă romanică
nu-l păstrase. Dacă satul îi va lăsa impresia unei
civilizațiii dispărute, moarte, cimitirul acestuia era însă
viu. Îngrijit, curat, candelele ardeau, florile străluceau. Ca
o epifanie a sacrului. Mai rămăseseră în sat, în chip
miraculos, bătrânul clopotar, sora lui și fiica acesteia, o
femeie încă tânără, genius locis, care cânta venind spre
casă: erau cuvinte românești, dar “o română arhaică,
uitată de veacuri”. (...) Ei erau ultimii sacerdoți ai acelui
neam ce se stinsese, tânăra, fără să o știe, era ultima
vestală ce încă-i ținea aprins focul. Era o durere cosmică
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a unei lumi care pierea”.
Trăind alternativ clipe de sublimă ieșire din sine, de
uitare ca într-o eminesciană insulă a lui Euthanasius, din
care este smuls de emisarii realului secularizat, Andrei
este entuziasmat și totodată cu inima grea de vestea că
majoritatea regimurilor socialiste se prăbușesc ca niște
piese de domino, cu excepția României, Andrei ajunge la
Reggio Calabria, și apoi la Crotone (orașul de unde
fusesese alungat Pitagora ca eretic vs filosofia oficială! )
unde ar fi avut loc Congresul, un prilej neasemuit pentru
romancier de a-și exprima prin gura vorbitorilor o
sinteză a crezului său politico-filosofic în general, dar
mai ales cel legat de prăbușirea totalitarismului, inclusiv
a regimului ceaușist în România. Furtuna dezlănțuită în
Estul Europei este departe de a fi triumful Revoluției
franceze din 1789, dimpotrivă este victoria împotriva
Terorii Istoriei, declanșate în acel an, duse la extrem în
1917, este victoria împotriva falimentului modernității.
Evenimentele de o asemenea anvergură înseamnă
redobândirea propriului suflet expropriat, a propriei
individualități din menghina falselor crezuri clamate la
1879, preluate apoi de rafinata barbarie supertehnologică
a reificării omului și înlănțuirii lui în contingent.
Postmodernitatea proclamă moartea esenței, a acelei
aletheia eleate a lui Parmenide, abolită prin contagiul
temporalității, prin relativizarea extremă a valorilor, prin
recurs la aparențele înșelătoare numite și virtuale, bune
conducătoare de narcisism, anomie, debusolare,
dezînsuflețire, autodistrugere ireversibilă.
Contele calabrez pune în scenă pentru participanți un
mister orfic, al cărui protagonist este Păstorul mioritic
sau Orfeu. Acesta va sfârși, cum se știe, sfâșiat de gloata
chtonică a menadelor, echivalent al răstignirii
Mântuitorului dorite de gloata supusă lui Baraba.
Reprezentația oferită de contele calabrez imaginează
odată cu funeraliile Păstorului, funeraliile Revelației
prin Creație și Sacralitate, pângărirea și moartea
noumenului în numele fenomenului, al efemerului,
triumful consumismului, al satului global. Finalul însă,
ca într-un fel de katharsis răstoarnă acea cacofonică,
babelică corupție: Păstorul se metamorfozează în
Luceafărul eminescian ce răscumpără Omul, inducândui în locul cunoașterii dionisiace, cunoașterea paradisiacă,
puritatea, neprihănirea; păcurarul Mioriței “va învinge
răul prin bine, moartea prin moarte, nesupunându-i-se
și neopunându-i-se”, totul sub semnul de recunoaștere

ALTER N AN ŢE

pitagoreic: pentagrama, un cod misterios, în formă de
stea, steaua cea bună ce-l urmărise de fapt decenii în șir.
Finalul scenariului este și un posibil epilog al căutărilor
lui Andrei. Pierderea plicului sigilat nu este
întâmplătoare, este o dezlegare a lui Andrei de o lume
străină lui, subjugată de secularizare și putere lumească.
În hipogeul în care fusese călăuzit la Crotone, Andrei
îl reîntâlnise pe păstor, hăituit pe acea gură de rai de
miliția și securitatea regimului “popular” și pe care el îl
ucisese în poiana din munți. De-atunci viața lui nu mai
fusese decât o continuă expiere și căutare, o tentativă de
mântuire prin cunoaștere pe căile inimii, o luare aminte
la jertfele succesive din istoria românilor. În Bosnia este
pătruns de învățătura bogomililor atât de apropiată de
cea pitagoreică. Tot acolo îl cunoscuse deloc întâmplător
pe contela calabrez, Virgilio, căruia, acum, i se destăinuia. Acesta va ajunge la biblioteca secretă a Vaticanului
unde va avea șansă să consulte un manuscris din secolul
XII, recent sosit de la o mânăstire franciscană din Bosnia
și aflat sub pecetea pentagramei pitagoreice. Scris în
langue d’oc, limba trubadurilor provensali, limbă a
armoniei universale a pitagoreicilor, era un codex de
îndreptări morale și religioase, avându-l în centru pe
Păstorul balcanic, păstrător al tradiției prin soun visage
de lus, dou Segnour, lou fils dou home, lou fils dou
Segnour. Era perpetua încleștare dintre chipul omului

sigilat de pecetea Luminii și Spiritului și chipul
Potrivnicului soun Countrariou, al lui Cain, purtând
pecetea Fiarei biblice. Păstorul, pentru a-și apăra chipul
de lumină, alesese comuniunea cu „Mireasa lumii“, ca în
balada Miorița, își spuse emoționat profesorul calabrez.
Expert în limbile neolatine, a recunoscut fragmente de
limbă română, ce-i drept străvechi: a nuntiae mele au fost
caduta steua. Profesorul exultă, da, era Păstorul mioritic
și mesajul său cosmic, al desprinderii de materie spre
stele făclii…o veritabilă comuniune și cânt franciscan al
creaturilor. Al morții jertfelnice și Învierii cristice.
Pagini unice, vibrante transcriu pledoaria profesorului
calabrez, un alter ego al romancierului. Acesta este primit
de cardinalul Ratzinger pe care îl imploră în privința
salvgardării acelui manuscris și publicarea lui. S-ar fi
înfăptuit astfel salvarea simbolică a Păstorului mioritic,
și implicit a lumii creștine. Virgilio trece cu bine și de întâlnirea cu controversatul monsenior Alberti, destinatar
al plicului sigilat pierdut de Andrei și deținut acum de
conte. Simte în fine că acel răvaș e purtător de rău și-l pune

pe foc.Dezlegarea de o lume luciferină își urma cursul, și
implicit de acea intrigă polițistă de la Vatican, țesută din
elemente precum cenotaful de la Basilica Sf. Apollinaire,
documentul de la Malta, dispariția adolescentei Emanuela Orlandi, amplu relatată de presa italiană, și nici până
astăzi descifrată, și Asociația de luptă contra răului, din
care făcea parte inclusiv - lovitură de teatru! - monseniorul Alberti.
În acest timp, în România, la Timișoara, Iași, Brașov,
Cluj, București, Păstorul mioritic, cel cu mii de fețe
împrumutate tinerilor, majoritatea anonimi, se jertfea,
pentru a câta oară?, în ziua solstițiului de 20 spre 21
decembrie 1989, în Capitală, zi care va să separe o eră de
alta. Așadar, în partea a doua a romanului, dedicată
evenimentelor din decembrie 1989, Emil Rațiu aduce în
stradă Istoria, ceas de ceas, stradă cu stradă, focalizând
cu precădere Capitala. Episoadele de curaj neasemuit ale
manifestanților, de mobilizare, protest și sacrificiu, de
proclamare a dorințelor înăbușite vreme de cinci decenii,
precum libertatea și demnitatea. Din zeci de mii de
piepturi se cere abolirea comunismului ca ceva străin
națiunii române, respectarea drepturilor elementare ale
omului, între care dreptul de liberă circulație. Simultan
se perindă scenele de reprimare sângeroasă, de panică,
lașitate și cruzime vindicativă, teroristă, criminală a
forțelor securisto-milițienești în frunte cu cuplul
dictatorial. Zeci de pagini de document viu, trăit ca o
revelație inclusiv de Andrei. Revenit în țară cu trenul via
Bari, Trieste, Belgrad, Timișoara, ajunge în Capitală,
reușind să găsească un pat la un hotel din jurul Gării de
Nord. Colindă Bucureștiul, din Berzei până la dealul
Mitropoliei și Casa Poporului, vede și aude aproape tot,
străzi, case, graffitti, aprinde o lumânare în scuarul din
Piața Universității, locul simbolic unde fuseseră striviți
sub tanchete sau împușcați protestatarii înarmați cu
flori, steaguri din care decupaseră stema comunismului
și cu credința în non-violența lui Abel. Andrei merge în
str Sfinții Apostoli, pe-atunci încă sediul Securității
ocupat de revoluționari și cere voie să-și găsească
dosarul. Răsfoiește în grabă dosarul „Sâmbata de Sus,
raionul Făgăraș, bandă armată“ în care, din păcate,
avusese un rol decisiv, acum însă părându-i-se de pe altă
lume, el însuși fiind alt om. Vrea totuși să-și afle propriile
date biografice ce-ar fi putut explica fie și parțial misterul
acelui Andrei de odinioară. Pe lângă fișele acuzaților,
martorilor etc., căutător de-o viață al adevărului, găsește
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și o fișă ce consemnează că el, încredințat de maică-sa
venită de la țară la un leagăn, fusese înfiat de un muncitor comunist. Ceea ce explica totul.
Sentimentele contradictorii prin care trece, între vis,
coșmar și trezvie, între trecut și prezent cu caruselul lor
de figuri și evenimente, sunt o probă de analiză
psihologică și un eșantion de ars narrativa de mare
altitudine ce consacră definitiv un romancier (p.259-262 ).
Ex-ofițerul de securitate Andrei Olaru, datorită asemănării izbitoare cu căpetenia luptătorilor anticomuniști
din Făgăraș, sporită de deghizarea lui în straiele păstorului, este capturat și anchetat ca Ion Lepșe, deși acesta
fusese ucis de bravul și tânărul ofițer. În ciuda protestelor justificate, Andrei este întemnițat la Jilava. Viața i
se sudase în chip straniu cu cea a păcurarului pe care el
îl ucisese în poiana din munții Făgăraș. Moartea baciului Ion Lepșe va fi trauma vieții lui Andrei. După câteva
luni însă zbirii comuniști își dau seama că straniul
deținut nu era altul decât vajnicul ofițer Andrei Olaru.
Odată eliberat și pensionat pe motive psihiatrice tip
dromomanie impulsivă, Andrei conștientizează pierderea identității: cine era, cărei țări, localități sau familii
aparține? În cele din urmă realizează că destinul lui
interferează ireversibil cu cel al păstorului Ion Lepșe, că
viața lui întreagă a fost o continuă dispută între Cain și
Abel, acum, în fine, decisiv fiind triumful lui Abel, al
păcurarului mioritic.
Captivanta intrigă romanescă țesută de Emil Rațiu
nu se va opri aici, căci iată, Andrei voind să doneze
sânge pentru răniții în Revoluție, ajunge la spitalul de
pe str. Viting. Tocmai era nevoie de o transfuzie de
sânge dintr-o grupă rarissimă. Coincidența, din nou
neîntâmplătoare face ca sângele lui Andrei să fie
compatibil cu cel al pacientului, nu altul decât Pavel,
fostul ajutor al Păcurarului Ion Lepșe din Făgăraș.
Aparținătorii ce-l însoțiseră nu știu cum să-i
mulțumească, văzând în el o fantasmă a neuitatului Ion
Lepșe. Prin urmare viața lui Andrei va fi o Înviere
mereu amânată.
Din același gherghef românesc face parte și reîntâlnirea lui Andrei cu fosta sa iubită din tinerețe, Doina,
precum și întoarcerea în satul din Făgăraș la mama
păcurarului ucis, Dochia, încă în viață, un fel de Maica
Domnului ce-și aștepta Fiul. În chip cu totul neașteptat
aceasta plânge și grăiește limpede cu versurile baladei
Miorița.
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Și fiindcă era echinocțiul de primăvară, sătenii încing o
horă, în care se prinde și Andrei în straie adecvate. Din
nou mulțimea îl ia drept Ion Păstorul ce înviase, de
vreme ce Revoluția însăși fusese ca o Înviere a unei
națiunii sub semnul lui Isus cel înviat din morți..
Așa cum anticipam, ex-cetățeanul sovietic Grigore,
pe fondul Revoluției din România, se dezleagă de toate
acele relații duplicitare din State cu senzația că anii
petrecuți acolo fuseseră un fel de traversare a pustiului,
și se întoarce și el la București. Își ia cetățenie română
și deschide aici o reprezentanță a unei importante bănci
canadiene. Este convins că fusese o unealtă a destinului
într-o țară ce promova nu doar apologia banului, ci și
un fel de religie a neantului compatibilă cu omul nou
american îndoctrinat cu spoturile consumismului și ale
exaltării virtualului: o lume devenită o bursă de valori,
la care se juca acel materialist și amăgitor american
dream. Dat fiind contextul favorabil din țară, de
libertate și frenezie a acapărării, el care avusese
experiența comunismului dar și a capitalismului, se lasă
dus de propria pasiune de jucător la risc, lansându-se
în speculații financiare și imobiliare, pătrunde în
anturajul îmbogățiților de război, cum se spune, foști
securiști sau aparatnici reciclați în prosperi oameni de
afaceri cu orice. Astfel îl cunoaște pe Serafim, un tip ce
profită de tot ce-i cade în mână, un cinic teoretician al
acumulării primitive de capital și bunuri imobile, un
geniu al răului, cum observă chiar Grigore, contaminat
la rândul său de senzația de atotputernicie indusă de
câștigul fără limite, de febra capitalizării banului.
Acest anturaj de prosperi oameni de afaceri privesc
cu ură și dispreț ceea ce se va numi fenomenul Piața
Universității de după alegerea președintelui României
din mai 1990: tineri și tinere, în mare parte studenți,
conduși de Marian Munteanu, blocând intersecția
respectivă, locuind în corturi și protestând fără a se
deda la acte de violență. Un occupy street și un laborator urban de democrație, muzică, poezie și rugăciuni
împotriva pericolului perpetuării comunismului în
Palatele Puterii, drept care golanii erau învinuiți de
toate relele lumii începând cu mercenariatul în slujba
Opoziției, de trafic de droguri, și terminând cu
proxenetismul sau promiscuitatea trădării de țară prin
declarațiile făcute presei străine. Grigore însă, deja
prosper om de afaceri, e tot mai îngrijorat însă de
subitele crize de slăbiciune și vertijuri, drept care în
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urma unui set de analize află verdictul: leucemie.
Fusese radiat de legătura sa din SUA. Totul se
prăbușește în jurul lui într-o clipă, în picioare rămâne
doar Adevărul ultim. Viața sau moartea. Se va interna
într-o clinică din străinătate…
Andrei, nume nici el întâmplător, și nici Pavel,
supunându-și prin pana romancierului, firește, trecutul
și prezentul vieții unei explorări profunde, se va lăsa
dominat de o neostoită dorință de eliberare și
primenire pe măsura acelui nou, nesperat început de
Istorie datorat celor 1200 de morți și miilor de răniți în
Revoluția Română. Aflându-se în căutarea unui centru
al ființei, a rădăcinii logocentrice, transcendente, rezistă
oricăror tentații și tentacule întinse de noii îmbogățiți,
tip duplicitarul Serafim&anturajul, adepți ai satului
global și ai multinaționalelor în vădit contrast cu
paseistul Andrei. Reacția acestuia nu se lasă aștepată:
zădărnicește planul lui Serafim&C de demolare a
satului lui Ion Lepșe, solidarizându-se cu consătenii
acestuia ce vor să ridice pe locul execuției o biserică.
Însuflețit de nostalgia lui de căpătâi, cea a Păstorului ce se resemnează în față Răului și Crimei în
numele Jerfei, a Morții zămislitoare de Viață și al
Binelui, (metafora centrală a romanului !!!) îi propune
Doinei, a cărei viață amintește, păstrând proporțiile, de
metamorfoza Mariei din Magdala, taina cununiei, a
iubirii, a transfigurării, a nunții (cu ea sau cu
sine...însuși?) care să-i lege și să-i mântuie de păcat. Ne
aflăm chiar în a doua zi de iunie 1990, după
spulberarea Pieții Universițății de poliție. Alaiul de
nuntă pornește din calea Șerban Vodă și ajunge în
perimentrul vechii Curți Domnești, se apropie de
biserica din preajma Hanului lui Manuc. Dar ca din
pământ apare o coloană de mineri gata să atace una de
tineri ce clamează „Jos comunismul”. Alaiul de trăsuri
se oprește, strada fiind blocată de mineri. Un glonț
rătăcit, tras în aer, ricoșează și-l străpunge pe mire.
Andrei află în fine chipul Păstorului scufundat în
genune. Descătușarea, dezlegarea și totodată contopirea
cu Ion Lepșe, în lumină din lumină au loc. Eliberare și
expiere.
Romancierul putea pune punct, ceea ce nu se
întâmplă, căci urmează un EPILOG, un fel de
Walpurgisnacht.stilistic, mod pe care îl vom întâlni și în
romanul în limba italiană “Gli straordinari viaggi di
Orfeo”. Andrei, aflat de-acum în posesia cifrului

timpului, își recapătă tinerețea și face o călătorie postmortem sub Casa Poporului ce îngropase o neasemuită
rețea de străzi, clădiri și oameni, alfel spus, Bucureștiul
vechi, pentru care romancierul are o pasiune aproape
științifică. Lumea timpurilor revolute continuă să
ființeze, paralel cu cea de deasupra a anilor nouăzeci.
Tărâmurile și timpurile interferează diacronic și
sincronic. Așa se face că îl reîntâlnește pe profesorul
calabrez venit să vadă Revoluția în direct; ținuse chiar o
cuvântare de la balconul Universității.
Încheiem acest lung comentariu cu concluzia
profesorului italian, nu alta decât vocea emblematică
romancierului Emil Rațiu:” Revoluția română a fost o
întoarcere la origini, contra terorii istoriei! Toate
revoluțiile au biruit și s-au impus în lume prin
libertatea interioară a sacrificiului...(...) Acestea sunt
valori, valori care se trag dintr-aceea a Mioriței...(...)
Libertatea adevărată este libertatea de moarte, a
Mioriței... este libertatea Revoluției române contra
tiraniei istoriei! Nu este libertatea lui Raskolnikov, a
omului nou, clonă inventată de comuniști și nici a
Supraomului lui Nietzche”
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BEDROS HORASANGIAN
O poveste din Odesa
In memoriam Isaac Babel

Ce am să povestesc eu acum este o întîmplare
adevărată. Nu inventez nimic. Așa cum și Isaac Babel,
un scriitor de care nu se mai vorbește aproape deloc
astăzi, păcat, nu a scos mai nimic din burtă. Să
inventeze, adică, să facă ficțiune. Nici vorbă. Tot ce
povestit el prin cărțile lui sunt întîmplări adevărate, pe
care le-a sucit și învîrtit cum a vrut el ca să iasă bine.
Adică, un om care le ascultă să stea cu sufletul la gură
sau un altul care le citește să nu mai lase cartea din
mînă. Și să țîțîie din cap, “Mă, ce tare le zice omul! “Așa
că de la un punct încolo aproape că nu mai contează
dacă povestirea a fost chiar așa sau scriitorul i-a dat o
autenticitate care nu poate să fie decît credibilă.
Personajele să trăiască ele însele și să facă ce vor ele, nu
ce ne trece nouă prin cap că e bine sau rău. Da, Isaac
Babel. Dacă nu aș fi recitit peste ani “Povestirile din
Odesa” șI “Armata de cavalerie” cu ani în urmă, într-o
cărticică apărută în colecția BPT – cinci lei, de atunci,
bucata, ceea ce azi ar părea încredibil pentru o
publicație în formă de carte – nu mi-aș fi adus aminte
de povestea tatălui lui Artin. Artin nu este un nume
rusesc, nici românesc, ci armenesc. Artin a fost vecin
cu mine cînd eram mici și eu îl consideram cel mai bun
prieten al meu. Era slab, uscat, cu nasul mare șI mâini
parcă prea lungi, privirea veșnic supărată șI cu aerul că
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are mereu ceva de făcut. Fratele lui, Berdj – tot nume
armenesc, dar noi îi spuneam Bebe – era roșcat,foarte
solid, pistruiat pe față și pe brațe ca un irlandez sadea,
jucăuș și mereu pus pe șotii. Nu semăna absolut deloc
cu fratele lui șI cu tatăl lor care era leit un fel de Artin
mai mare. Slab, ușor adus de spate, cu nasul mare și cu
ochii în veșnică alertă. La toți armenii ăștia – cam urîți
aș zice eu, că nici mama lui Artin nu era cine știe ce
frumusețe, chiar dacă era stăpîna casei și bombănea și
dădea ordine la toată lumea, eram vecini, totul se
consuma la vedere – cum spuneam, la toți armenii ăștia
doar ochii erau mari și frumoși. Pe sub niște sprîncene
imense găseai niște ochi care cuprindeau parcă în ei
toată istoria lumii, cu fericirile sau mai exact,
nefericirile ei. Mama ei de viață. Mama lui Artin
semăna și cu soțul ei și cu băiatul cel mare, prietenul
meu. Prietenia noastră a durat puțin pînă la
adolescență. Nu știu cum s-a întîmplat, ce a apărut în
viața familiei Grigoriu – așa cum se aude, din Grigorian
deveniseră prin niște acte făcute la Odesa lui Babel,
Grigoriu – că ei au plecat în Liban. Și apoi destul de
repede în Brazilia. Libanul a fost mulți ani doar țară de
tranzit. Multă vreme am avut o poză cu Artin, care
ședea în capul unei bărci cu opt vîslași – rame?- și el
făcea pe cîrmaciul. Tot un slăbănog era. Se stabiliseră la
Sao Paolo, nu mă întrebați de ce, cum, necum , dai
peste armeni acolo unde nu te aștepți. Acum vin, apar,
stau cîțiva ani sau cîteva secole și apoi dispar. Apar prin
alte părți sau dispar definitiv cum s-a întîmplat în
nenorocirea din 1915. Genocid, se zice acum, armenii
zic că au fost omorăți peste un milion șI jumătate de
oameni, bătrîni, și femei și copii,deopotrivă, turcii nu
recunosc nimic, zic că a fost război și la război moare
toată lumea,și turcii au avut mulți morți. Zic ei. Nu o să
mă apuc eu să judec ce a fost și cine este de vină,dar
familia lui Artin nu a fost în Imperiul Otoman cînd se
întîmpla nenorocirea asta. Ei trăiau la Odesa, am mai
apucat-o, puțin, și pe bunica lui Artin, mama lui tata lui
Artin. Cum ar veni. O femeie aprigă, îmbrăcată mereu
în negru, mereu parcă pleca sau venea de undeva, era
clar că ea ținea frînele casei și conducea familia. Și
fuma, ceva ce nu s-a mai pomenit la armeni. Pe vremea
aceea cel puțin. Greu să îndrăznească cineva să-i zică
ceva lui Macruhi Hanîm. Știa să înjure în multe limbi.
Și rusește, cum nu prea știau mulți din armenii din vremea cînd eram noi copii.
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Mama lui Artin doar executa ce se decidea în capul
bătrînei Macruhi, născută evident în secolul XVIII, care
trecuse prin multe și ajunsese prin Bucureștii anilor 50.
Totdeauna ea știa ce era de făcut. Vorbea rusește cu
bunica mea, care și ea dăduse o raită prin Rusia
imperială cînd se refugiase din Bulgaria în timpul celui
de al doilea război balcanic. Războaiele astea nu sunt ca
olimpiadele, să se țină din patru în patru ani,ele apar și
dispar cînd nu te aștepți. Tanti Macruhi trăia la Odesa
venită din Nahicevan, unde era o colonie veche de
armeni, așa cum erau ei răspîndiți prin toate marile
orașe din sudul Pravoslavnicei Rusii. Și tanti Macruhi
trăia la Odesa cu cei trei băieți ai ei, cel mai mic fiind
tatăl lui Artin. Il chema Krikor, nu știu sigur dacă ăsta e
numele lui adevărat, ar trebui să-l caut pe Artin la Los
Angeles unde trăiește el acum cu a doua lui nevastă, tot
braziliancă și asta, după ce prima l-a lăsat și s-a dus
după un brazilian pe numele lui Erwin Rosenstock. Ca
să vezi cum e și cu brazilienii ăștia. Nu pot să reproduc
ce era la gura lui Artin legat de acest Rosenstock. Cînd
ne-am revăzut după 35 de ani Artin tocmai divorțase și
era cam cătrănit. Am băut ceva atunci, nu glumă, chiar
și Artin care nu poate să țină la băut cum țin eu. Și
atunci, în ziua și noaptea în care am tot povestit vrute și
nevrute, chiar în casa copilăriei lui și anii copilăriei
mele, Artin mi-a relatat o întîmplare consumată la
Odesa. Cu tătăl și frații lui și cu bunica Macruhi. Aia
care țipa la noi să nu facem gălăgie că dorm vecinii șI
gătea niște chestii care nu se regăsesc în nici un fastfood din Londra, Madrid sau chiar New York. Toată
pățania povestită de Artin într-o zi-noapte consumată
în Bucureștii de după vizita minerilor din toamna lui
1991 s-a desfășurat la Odesa în anii Războiului Civil de
după Primul Război Mondial. Dacă în Primul Război
Mondial s-au bătut ca chiorii fel de fel de națiuni, la
războiul civil din Rusia care devenea pe nesimțite URSS
au luat parte șI s-au luptat pe viață și mai ales pe
moarte rușii cu rușii. Albii cu roșii, dar mureau și mulți
alții care nu erau nici albi, nici roșii, nici ei nu știau
dacă erau ucraineni sau evrei, armeni sau nemți
rusificați – cum era și soțul faimoasei Doamne cu
cățelul, un anume Diederitz, amănunt care scapă de
multe ori - și cîte că mai cîte alte neamuri de pe
cuprinsul imensei Rusii. Dar povestea noastră se
petrecea la Odesa, cum spuneam, unde pe lîngă
numeroșii ruși, evrei sau români, mai erau și niște

armeni, cum era familia Grigorian a lui tanti Macruhi.
Cartierul Moldovanka era cel mai rău famat, chiar dacă
faleza de la mare aduna toată protipendada orașului și
femeile frumoase se plimbau la braț cu bărbați bogați.
La Odesa mai există și azi faimoasa scară filmată de
Eisenstein în și mai faimosul lui film “Crucișătorul
Potemkin”. Dar în filme e una, în literatură alta, chiar
dacă se mai amestecă întîmplările între ele. Războiul cel
Mare, cum îl numeau bunicii noștri, fără să știe ce-o să
vină, trecuse, dar nici cu ăsta mai mic nu era de glumit.
Adică cel civil. Care pe care. Albii pe roșii, săracii pe
bogați, rușii și ukrainienii pe evrei, cîte și mai cîte
asasinate,pogromuri și crime. Nu se mai găsea mai
nimic de mîncare, rublele se devalorizaseră de umblai
cu sacul după tine ca să faci o cumpăratură, dar cel mai
rău era că nu se știa bine ce-o să fie. Lumea era înfricoșată și aștepta să se liniștească apele. Și să se oprească
vărsarea de sînge. În acest timp familia Grigorian al lui
Artin al meu încerca să supraviețuiască la Odesa.
Bunica lor, mama și cei trei băieți, adică tata lui Artin
mai avea doi frați mai mari. Servici sau vreo slujbă
oarecare nu mai avea nici unul, negustoria mergea
prost, doar cu contrabunda, specula și cu furtișagurile
ce te mai puteai ține. Banii se împuținaseră, se
descurcau cum puteau, de pe o zi pe alta. Cel mai iute
la minte și descurcăreț se dovedea fratele cel mijlociu,
Garabet, toți cei din port pe unde își făcea el veacul îl
știau de Stiopka. Nu se știe de ce. Știa să cînte la pian,
dar mai ales să se bată bine, fără să fie cine știe ce namilă. Cum nu erai atent, te pomeneai cu un cap în gură și
o amenințare cu cuțitul că ți se ia gîtul dacă miști în
front.Nu era de glumit. Eu ascultam toate astea cu gura
căscată, tocmai venisem de la Atena unde intrasem în
diplomație fără să știu toate dedesubturile și cum se fac
bani buni în vremuri rele. De altfel nici nu m-am
pricopsit, se vede cu ochiul liber. Artin povestea și eu
ascultam cu multă atenție. Cică într-o bună zi nu mai
știu ce se întîmplă într-o cîrciumă de lîngă portul din
Odesa cu niște marinari ruși și poliția pune mîna pe
fratele lui tata lui Artin. El mai avusese de a face cu
organele abilitate să întrețină ordinea publică așa cum
ne place să tot trăncanim noi azi cu directivele UE în
mînă șI ce tot clămpănesc ăștia de prin ONG-uri ca să
mai mănînce și ei cîte o friptură la sfîrșit de săptămînă,
în fine, chestia e că la Odesa cu bani și cu intervenții se
putea aranja orice. Orice, să fie clar și concis. Fără
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echivoc. Mă rog, chestii din astea am mai trăit și noi,
fiecare pe unde a apucat, dar atunci, la Odesa, cum
povestește foarte frumos și Isaac Babel. Orice era
posibil. Mama lui tata lui Artin cînd a aflat că fratele lui
e arestat a dat buzna la poliție să-l facă scăpat. A dat
bani. Nimic. S-a dus a doua zi cu o brățară de aur.
Nimic. A treia zi a dus niște cercei cu briliante la mijloc,
nu și nu, polițiștii nu voiau să – i dea drumul băiatului
ei mijlociu. S-a dus la comandant de data asta cu o zece
bani de aur. Napoleoni. Cocoșei. S-a milogit de comandant, a promis orice, dar să-și vadă băiatul acasă. Ăia,
nu și nu, că s-a lasat cu vărsare de sînge, doi au fost
tăiați și al treilea a murit la spital. Grea situație, ce era
să facă familia Grigorian din Odesa să nu moară de
foame în vreme de război civil? Dacă îl trimiteau pe
Levon în Siberia nenorociții aștia de ruși? Trăiau
printre ei, dar la o adică dacă se îngroșa gluma, nu mai
erau chiar frați și surori. Mama lor de ruși! Ceva cu za
materi îmi aduc șI eu aminte. Înjurătură, ce mai!
S-a adunat familia Grigorian în cap cu cele două
femei, bunica, mama șI cei doi băieți, tata lui Artin șI
fratele cel mare al lui. Ala mare, Bedros, îi spuneau
Pierre, după cum îl alinta o profesoară de pian,
măritată dar nefericită, era cam pămpălău, îi plăcea să
citească și să umble după muieri. Dar nu era în stare să
aducă acasă nici măcar o rublă. Iar tata lui Artin, fratele
cel mic, încă era mic, nu apucase să devină nici golan ,
nici poet. Și a venit bunica cu soluția salvatoare.
Mergem la comandant și-l dăm pe ăsta mic să ni-l
elibereze pe ăla mijlociu că altfel murim de foame. Și
așa sunt destui morți în oraș, la ce bun să mai fie încă 5.
Zis și făcut, s-au dus la poliție iar, cu niște napoleoni, cu
ceasul de aur masiv la bunicului cumpărat la Moscova
și cu baiatul cel mic. Să facă tîrgul. Și l-au făcut.Mie numi venea să cred tot ce povestea Artin. Parcă îl vedeam
pe tatăl lui, un om slab și tăcut, nu știu ce făcea la
cooperativa “Infrățirea între popoare” unde lucra prin
anii 50, dar în nici un caz nu-mi închipuiam că fusese
în Siberia în locul fratelui său. Adică tîrgul propus de
cele două femei a fost acceptat. Fratele lui tata lui Artin
a fost eliberat și în locul lui a fost condamnat și trimis
la ocnă tata lui Artin. Povestea pare incredibilă dacă nu ar
fi și adevarată așa cum sunt adevărate sau pot fi acceptate
ca adevărate toate povestirile lui Babel din Odesa lui. Și a
altora, desigur, unele rămîn în memoria omenirii, altele se
pierd. Așa că tata lui Artin a plecat la ocnă.
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O fi suferit omul acolo niște chestii greu de imaginat – sau
chiar puse pe hîrtie par greu de acceptat, cine ar crede cînd
citește “Povestirile din Kolîma” ale lui Varlam Șalamov că
ele chiar au fost cum au fost puse pe hîrtie – dar pînă la
urmă a scăpat cu viața. Să nu mai lungesc eu acum povestea
povestită cu mult haz de prietenul meu Artin. Care se
încheie cu bine și cam așa. Cînd mai avea de ispășit vreo
două trei luni de ocnă tata lui Artin scrie familiei să i se
trimită 2-3 kilograme de samînță de castraveți. Hm, la ce-or
fi bune astea, se sfădește conclavul Grigorian din Odesa. Ce
dracu să faci cu semințele de castraveți la mama dracului în
Siberia? Se dă sfoară în țară, se află explicația. Rușii, ocnă,
neocnă, deținuți, soldați sau ofițeri, trag tare la măsea. Mai
ales în Siberia unde e frig de mama focului. Nu-i vorbă că
și la Odesa sau în Crimeea unde e mult mai cald și bine
se bea zdravăn. Nu se duce paharul la ureche. Și e
nevoie șI de ceva acru sau sărat ca să stingă efectele
arsurilor provocate de alcool. Votca nu e chiar
limonadă! Bun, de unde semințe de castraveți în miez
de iarnă la Odesa? Este însărcinat fratele ce descurcăreț
să deslușească ițele. Cum necum, se pare că sarcina este
îndeplină. Ai trimis pachetul cu semințe de castraveți
lui frati-tu?, e luat din scurt de mama și bunica lui?
Trimis, ordin executat, rîde el, să trăiți!, și le surîde
celor două femei care oficial sunt superiorii lui în
cadrul familiei. Și asta a fost tot. Nici o veste de la tata
lui Artin. Că a primit semințele sau cînd o să vină.
Vremuri grele, de unde atîta corespondență cu Siberia.
Iar pe atunci nu erau nici telefoane mobile sau internet
să afli totul despre orice. Într-o bună zi, cînd primăvara
bătea la fereastra familiei Grigorian și a celorlalți
locuitori din Odesa, cine apare în poarta casei ? Ghici
ghicitoarea mea,nu era altul decît tata lui Artin. Scăpase
de ocnă și după trei ani – poate doi jumate, ce mai
contează după alți o sută - se întorcea acasă. Cam slăbit,
nu era gras nici înainte de a pleca, dar oricum viu și
nevătămat!
Dumnezeule, ce bucurie pe capul întregii familii, a
venit…acasă omul obosit după pușcăria făcută și după
lungul drum de întoarcere la Odesa lui natală rîdea ca
prostul în mijlocul casei. Toți rîdeau ca proștii. Ce vrei
tu acuma, mamă? L-a întrebat mama lui pe tata lui
Artin. Să dorm, a zis el. Și s-a dus și s-a culcat. A
dormit 24 de ore. Cînd a fost trezit și trimis să se spele
cu apă caldă – special încălzită pentru el, să nu credeți
că la Odesa în acei ani erau condiții de trai ca la hotelu-
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rile din Dubai – i s-au dat haine curate și a fost invitat
la masă. Unde erau toate bunătățile din lume, nu
întrebați nici azi cum au fost procurate și pe ce căi.Tata
lui Artin ședea în capul mesei. În celălat cap, fratele cel
descurcăreț. Restul care cum s-a nimerit, rubedenii,
vecini, mamă și bunică invitaseră șI ei pe cine
apucaseră să anunțe marea minune și îndurarea
Bunului Dumnezeu care se îndură totuși de armenii
care țin posturile și dau danii bogate la biserică cu fiecare
prilej. Și la masă mare ca la masă mare, s-a mîncat șI s-a
băut pe cinste,sau cu socoteală, armenii nu sunt mari
băutori, asta improvizez eu cînd relatez toate astea și mai
pun și cîte ceva de la mine în afară de cele povestite de
Artin în noaptea aia de pomină. Și cînd era cheful în toi,
fratele cel descurcăreț îl întreabă pe tata lui Artin cum a
fost cu semințele de castraveți și dacă ce a trimis el a i-a
fost de folos cumva. Oh, desigur, altfel cum aș fi avut eu
bani de haine și de drum, îți multumesc mult frate dragă,
au picat bine semințele de castraveți! Acum trebuie să
precizăm ce este și cu castraveții ăștia din Siberia. Acolo e
frig, știe toată lumea. La vodcă merg foarte bine niște
pește afumat sau castraveciori acri. Consumul e mare,
mereu e nevoie de castraveți. Cererea mare, oferta mică.
Adică dacă pui în pămînt semințe de castraveți cresc niște
castraveți care îi poți mînca, dar nu ajung să facă semințe.
Nu e timp șI căldură suficientă. De aia e mereu nevoie de
semințe. Kilogramul costă foarte mult, nu era ușor să pui
mîna pe semințe de castraveți. De aceea era nevoie mereu
de semințele astea pe care se obțineau bani foarte buni. Cu
banii poți face apoi orice.Așa a ajuns tata lui Artin acasă și
acum stă în capul mesei și se bucură alături de toată
familia că a scăpat el cu viață, fratele mijlociu de ocnă și
sunt cu toții bine. Și acum vine bomba, surîde Artin la
București, cu nevasta lui cea tînără tot din Brazilia gata să
nască peste cîteva luni la Los Angeles, și mai ciocnește un
pahar de ceva – am băut de toate în zi-noaptea aceea, căci
de atunci iar nu ne-am mai văzut și au trecut iar niște ani
buni, uite care e bomba. Rîde fratele lui tata, unchiul meu,
și-i spune fără să clipească. Păi, eu nu ți-am trimis semințe
de castraveți, de unde naiba era să găsesc în miez de iarnă
trei kile de semințe de castraveți? Ți-am trimis trei kile de
semințe de dovlecei, sunt la fel ca ăia de castrtevețI, eram
sigur că n-o să se prindă proștii ăia din Siberia. Tata se
îngălbenește la fața, îi cade furculița din mînă și el dispare
sub masă. A leșinat. Toată lumea se năpustește la el, i se
administreză palme șI coniac, apă rece, mă rog, e repus pe

picioare. Vorba vine, stă în capul mesei și privește buimac
la lumea din jur. La cei din preajmă. Îi vede bine, da, îi
cunoaște pe toți. Sunt vii, mănîncă șI beau de bucurie că a
venit el din Siberia. Nu ar vrea să se gîndească ce se putea
întîmpla – în mod cert, aici nu există variante – în clipa
cînd s-ar fi descoperit că din semințele de castravete pe
care el a luat niște ruble bune au răsărit dovlecei. Ce ar fi
putut șI la gura militarilor păcăliți și cum ar fi fost el
împușcat, strangulat, spînzurat sau tăiat bucăți bucăți cu
un cuțit de bucătărie. La ocnă nu e ca la Yalta, atunci cînd
nu-ți place un fel de mîncare, comanzi altul. Și apoi ce-a
mai urmat…întreb eu nevinovat pe Artin, care știu că are
o fetiță, dar altminteri nu mai știu nimic despre el de mulți
ani. Noroc cu Babel ăsta cu Odesa lui că mi-am adus
aminte de el. Păi, tata, a ajuns la București, l-ai cunoscut și
tu, nu, unde a cunoscut-o pe Araxi, mama mea și prietena
mamei tale eu m-am născut la București, Bebe la fel, mă
rog, restul cam știi ce și cum. Dar cu fratele cel descurcăreț
ce s-a întîmplat, întreb eu, dintr-o simplă curiozitate de
cititor al lui Isaac Babel de care Artin habar nu are și nici
nu este interesat. Păi, unchiul meu a rămas la Odesa, a
devenit mare șefpe la bolșevici, a trăit pe picior mare niște
ani buni, pînă a fost împușcat de niște ruși care au vrut să
se răzbune pe tata. Cum nu l-au găsit pe tata, care scăpase
de comuniștii ruși și a trăit apoi toată viața în România, sau răzbunat pe fratele lui. Și l-au împușcat. Nu se știe cine
l-a turnat, dar s-a aflat povestea cu semințele de castraveți.
Dar se pare că mai făcuse el și alte chestii nasoale. Mă rog,
uneori e bine să nu aflăm chiar tot ce a făcut urît fiecare.
Asta e povestea din Odesa cu semințele de castraveți.
Pe Artin sper să-l mai văd înainte de a crăpa. Dacă nu vine
el la București, ar trebui să mă duc eu la Los Angeles. Dar
nu e o treabă chiar foarte simplă.
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În noapte
Dormi tremurătoare floare,
Doar respiraţia trează a molizilor se-aude;
În vale, Nocturnul,
Bivolul cel roșu setos de sânge
Merge la trap.
Mlaştina e-acum o plută argintie,
Care mână înspre luncă –
Dar până-i aici, noi suntem deja mari.

MOSES ROSENKRANZ
(1904 -2003)

Tremuratoare floare,
Spune crângul pizmaş cu chip împietrit,
Pe noi ne-ocrotesc rugăciunile, el nu ne vede –
Dormi, tremurătoare floare,
Gigantul trece doar prin pădure.

Bietele mame
Noaptea e plină de trepte argintii,
Care toate duc la Dumnezeu;
Fete cu voaluri purpurii,
Urmează moartea care cântă.
Ele poartă sub bluze
Copilaşul ce nu se va trezi nicicând,
Îl pun pe Dumnezeu pe sâni
Şi coboară în noapte iaraşi.

Cântul femeii
Plângînd te iubesc,
Plângînd te urmez,
Pe tine în mantia noptii,
Pe tine cea cu chip nevăzut.
Ramâi mie întunecime lumina mea,
Iubire ce în dorintă te stingi –
Plângînd te urmez,
Plângînd te iubesc.
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Primavară timpurie
O ființă prinsă de îngeri țipă
Aprinde noaptea precum cântecul codrilor.
Vocile ierbii zburdă libere acum,
Sunetele pământului au odihnit îndelung.
Înlocuite de furtuni. Cele trei se schimbă,
Vârsta oamenilor, pe pajiști, pe coline.
O, alunecă deja cavalul
De-a lungul buzelor tale umflate?
În taină a intrat acum deja si pădurea:
Arborii cresc văzând cu ochii.
O, ești tu acela, a amuțit chemarea?
Cu pas ușor o cerboaică; pentru ca să nu șovaie
Un zeu îi împodobește aripa argintie a viselor
cu silueta ta.

Versiunea în limba română: Maximilian Dengg
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VASILE MAN

LAURA I. POANTĂ

POEZIA

Traducătoare din engleză şi italiană, grafician, medic.
Medic primar, şef de lucrări la Clinica Medicală II Cluj.
Doctor în medicină (2005). Organizatorul Salonului de
iarnă al medicilor.
Membră a Uniunii Scriitorilor din România.
Expoziţii personale de grafică şi pictură: la Biblioteca
Centrală „Lucian Blaga” Cluj-Napoca, Muzeul de Artă
Cluj-Napoca; participări la ediţiile succesive ale
Salonului de iarnă al medicilor şi ale Salonului de
primăvară al scriitorilor. Expoziţie la Galeriile Diverta şi
la Galeriile de artă ale revistei Steaua.

O lacrimă de lumină
în care
lumea se priveşte
ca pe un trecător
străin.

LA HERCULANE
Culorile
se rostogolesc
în imagini verzi
peste apele Cernei.
Cuvintele mele
nişte pietre aruncate în apă.

TINERII
Tinerii iubesc,
Ţinându-se de mână...
Pomii înfloresc
Îngemănați cu lumină!

Laura Poantă - din ciclul ”Cai”
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CORNELIU ZEANA
PERE DE TOAMNĂ
(fragment)
În vremea aceea, care nu e chiar atât de îndepărtată de
vreme ce nu doar bunicii ci şi unii părinţi ai copiilor de
astăzi şi-o amintesc foate bine, nu existau acele lichide dulci,
colorate în galben sau portocaliu şi prezentate în ceva care
seamănă cu sticla, dar este din material plastic şi pe care le
vezi acum la tot pasul, îmbiind trecătorii şi mai cu seamă
copiii. Nu exista nici Cola sau Pepsi Cola, iar feluritele
gustări, mai cu seamă dulciuri ambalate atrăgător, nu se
vedeau nicăieri. Deliciul copiilor de atunci erau biscuiţii
Eugenia, pe care bunicii îi preferă şi astăzi deoarece au
gustul copilăriei. Aceşti biscuiţi cu formă ovală sunt dubli,
găzduind între cele două capace un strat oarecum
asemănător ciocolatei. Biscuiţii obişnuiţi, de formă pătrată,
se fabricau şi pe atunci, dar nu se puteau compara cu
Eugenia, cea oferită de părinţi ca un fel de răsplată pentru
vreo faptă bună. Bucuria copiilor de atunci erau însă
fructele culese din pomi, fiecare la vremea sa. De cum se
treceau florile de zarzăr, ce şi iveau bobiţele verzi şi acrişoare
care creşteau repede până ce deveneau roşii sau galbene,
după cum le era soiul, iar atunci erau tocmai bune de
mâncat. Veneau apoi cireşele, cele de mai apoi de iunie, în
luna lui Cireşar copiii se căţărau pe crengile lucioase,
mlădioase, destul de fragile şi primejdioase, dar căţăratul în
copaci era deprins de timpuriu şi bine stăpânit. Urmau
prunele, caisele, merele, moşmoanele şi perele, iar toate
minunile acestea atârnau de crengi aşteptând să fie culese.
Ei, dar lucrurile nu au fost niciodată atât de simple,
deoarece pomii au stăpânii lor care-i apără de jefuitori,
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iar aceştia nu sunt doar copiii. Cireşele, de pildă, când
dădeau în pârg, atrăgeau stoluri întregi de grauri care
se lăsau dintrodată pe pomul bogat în fructe, după care
îşi luau din nou zborul, mai greoi de data aceasta din
cauza guşilor prea pline. Toată formaţia de grauri
părăsea cireşul ca la un semnal dat de un şef de-al lor,
nici unul nu mai zăbovea, lăsând în urmă urmele
evidente ale ospăţului. Copiii erau puşi să pândească
sosirea stolurilor hrăpăreţe şi să alunge păsările cu
pocnete şi strigăte. Oamenii mai puneau ici şi colo câte
o sperietoare de coir, iar multe feluri de păsări se mai
lăsau păcălite de aceste arătări care aduceau a oameni,
ba aveau şi câte o pălărie. Astăzi nu numai graurii, dar
şi toată mulţimea de felurite alte păsărele de atunci s-a
rărit foarte mult, iar unele au dispărut cu totul. Dar, să
revenimn la cursul povestirii.
Livada cea mare a lui nea Costache era despărţită de
curtea celor trei eroi ai istorisirii noastre printr-un gard
de uluci care se prelungea în partea de sus, către casă,
printr-o porţiune de zid. În curtea copiilor se găseau
doar doi nuci şi un corcoduş, dar în curtea vecinului
Costache se răsfăţau o mulţime de pomi de toate
felurile şi doar soiuri alese, astfel încât nu se trecea bine
unul că şi dădea în pârg un altul.
De-acum, fructelor timpurii de trecuse vremea, venise
timpul perelor, marea ispită a acelor zile de toamnă. Şi
mere erau din belşug, fiecare cu alt gust şi altă culoare,
dar nimic nu se putea compara cu perele acelea
pergamute, un soi din care nu mai avea nimeni, se
spune că pomul acela fusese adus, cine ştie când,
tocmai de la Arad. Părul cel mare se afla în apropierea
grajdului care adăpostea pe vremuri o mulţime de
animale, oi, porci, capre, ba chiar şi un măgăruş, dar
acum nu mai rămăsese decât o vacă de lapte, şi viţelul
ei care se făcuse voinic şi cam năbădăios, uneori abraş
de-a binelea. Vaca se numea Păscuţa, deoarece se
născuse chiar de Paşte, iar viţelului i s-a spus Ivan. Nici
un alt bou din sat nu se numise vreodată Ivan, dar lui
aşa i s-a spus, în amintirea unui prizonier rus care
fuse-se repartizat să lucreze la fermă în locul celor doi
fii ai lui nea Costache, plecaţi să lupte pe frontul de
peste Prut, de unde nu s-au mai întors şi nici veste nu sa mai primit de la ei vreodată. Când s-a întors roata
războiului şi s-a apropiat frontul cu grabnica retragere
din răsărit, Ivan se întunecase de-a-binelea la faţă, nu
mai vorbea cu nimeni, doar cu caii pe care-i ţesăla în
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fiecare zi şi, mai rar, cu vaca de lapte. Cum a mai plâns
bietul Ivan când armata sovietică l-a eliberat, cu câtă
durere şi-a luat el rămas bun de la Costache şi de la
Maria, de la cai, de la vacă, şi de la viaţa tihnită pe care
o lăsa de-acum în urmă, spre a fi împuşcat cine ştie pe
unde, cum s-a şi întâmplat. Le lăsase adresa bunicilor
săi, căci părinţi nu mai avea, muriseră în Siberia,
deportaţi de Stalin, dar, după război, nici de-o parte,
nici de alta, nu s-a mai primit nici o scrisoare. Aşa se
face că nea Costache dăduse viţelului acela roşcat
numele de Ivan. Acum îi cam venise sorocul să-l dea,
dar nu se îndura să se despartă de el, se împrieteniseră
de-a binelea, iar Ivan alerga spre dânsul cu toată viteza
îndată ce vedea că se deschide portiţa, nici nu apuca
nea Costache să-l strige sau să-i facă vreun semn.
Venea, întindea gîtul, iar nea Costache îl scărpina cu
degetele lui butucănoase şi asprite de muncă, mai întâi
pe gât, până sub buza de jos, apoi şi între coarne, după
care tăuraşul lingea mâna stăpânului cu limba lui lungă
şi ascuţită la vârf, se dădea un pas înapoi, şi se priveau
ochi în ochi un răstimp. Vaca nu avea astfel de efuziuni,
ea era cuminte, se lăsa îngrijită, mulsă, şi atât. Maria,
nevasta lui nea Costache, stătea mai mult în casă. Nu-i
vorbă, că şi acolo era treabă destulă. Mai aveau ei o
fată, care venea să-i ajute adesea, mai cu seamă la
vremea culesului pomilor sau cu lucrul la grădina de
zarzavat, aveau de la ea un nepoţel care începuse a se
ţine pe picioruşe, vioi nevoie mare, lăsat mai mult în
grija Mariei, a Maiei, cum se spune la machedoni.
Părul de care vorbeam făcea nişte fructe mari, zemoase
şi aromate, care nu-şi aflau asemănare niciunde, legănându-se cu strălucire printre ramuri şi frunze, ademenitoare, stârnind pofta copiilor.
Nu le-ar fi fost prea greu să ajungă până la părul lăudat,
numai că în tot lungul gardului de uluci, de partea
livezii, crescuse în voie un desiş de rugi de mure şi o
adevărată pădurice de urzici dintre cele mai usturătoare. În partea cu zidul însă, nu erau nici urzici, nici
mărăcini sau rugi. Zidul, cam cât un stat de om mare,
fusese tencuit neted, pe coamă avea o brazdă de ţigle,
spre a fi apărat de ploi, pe scurt, nu era prea uşor să te
caţeri pe el. În livada vecină puteai privi şi printre
ulucile gardului, dar tot coama zidului oferea cea mai
amplă perspectivă. La început, unul dintre copii se făcea capră, iar celălalt se urca pe spinarea lui, ajungând
astfel să poată privi în voie peste zid, urmărind vaca,

viţelul, păsările şi fructele. Foarte curând au descoperit
însă o altă metodă. Au luat din casă un scaun, l-au rezemat-proptit cu speteaza de zid, astfel încât aveau deacum o adevărată scară. Acum era foarte uşor să sari în
curtea vecină, dar greu era să treci înapoi. Goguţ, Ionuţ
şi Mariuca se sfătuiră şi se tot sfătuiră, până planul
expediţiei prinse contur. Băieţii găsiră printre lemnele
de foc un trunchi de brad care le venea cam până peste
brâu, cu crengile retezate de secure cam la câteva degete
de tulpină, astel încât putea fi folosit ca o adevărată
scară. A urmat repetiţia generală. Lemnul cu cioturi a
fost aruncat dincolo de zid, Ionuţ a sărit şi l-a fixat bine,
scobind în pământ o mică groapă, iar capătul celălalt fu
rezemat de zid. Întoarcerea s-a făcut fără probleme.
Uite cum facem, a zis Ionuţ: Goguţ, urcat pe speteaza
scaunului va privi peste zid şi mă va fluiera dacă se
iveşte vreo primejdie, dar acum nu e nimeni acasă, cu
toţii sunt plecaţi la o nuntă. Îmi umplu sânul cu pere şi
mă întorc la voi. Zis şi făcut. Băiatul sări din nou în
curtea vecină, trecu pe lângă mărul cu mere văratice,
trecu şi de mărul cel mare, un adevărat uriaş, cu tulpina
sa scorburoasă pe alocuri, ochi două mere creţeşti
căzute în iarbă şi pe care urma să le ia la întoarcere şi se
îndreptă cu paşi hotărâţi spre părul cu ispite, podoaba
livezii, plin cu pere de i se îndoiau crengile, adică rapăn
cum se mai spune pe aici. Vaca nu-i dădu nici o atenţie,
dar tăuraşul, care păştea încă şi mai departe, şi căruia îi
crescuseră corniţele cam de-o palmă, ascuţite şi semeţe,
privi ţintă la băieţaşul pe care nu-l recunoştea ca fiind
de-al casei, ridicându-şi capul, iar în clipa următoare
porni la trap, apoi la galop, cu coada ridicată, tăindu-i
retragerea spre zidul salvator. -Fugi, fugi, strigau din
răsputeri Gigel şi Marioara, surprinşi şi ei de animalul
pe care până atunci nici nu-l băgaseră de seamă. La mare primejdie, la om se declanşază mecanisme ancestrale
care declanşază fuga în fracţiuni de secundă. Ionuţ se
aruncă pe trunchiul mărului, vârî piciorul în scorbură,
se înălţă şi prinse creanga cea mai de jos cu o mână,
apoi cu cealaltă, îşi săltă fundul şi picioarele tocmai
când taurul îl ajunsese, ba chiar se pare că l-a şi atins cu
un corn, căci mai târziu deasupra gleznei drepte s-a trezit cu o vânătaie zdravănă. Nu simţise însă nici o durere. Cu agilitate de maimuţă, băiatul se căţără până în
vîrful pomului, de parcă taurul s-ar fi putut urca după
el. Auzise el o poveste asemănătoare cu un urs, dar taur
în copac nu s-a mai văzut. (......)

ALTER N AN ŢE

69

Țara sfântă
Am cunoscut Ierihonul,
am avut și eu Palestina mea,
pereții absurdului
au fost zidurile Ierihonului
și o baltă de apă infectată
ne-a botezat pe toți.
Acolo înăuntru eram evrei
iar fariseii erau mai sus
a fost și Mesia
confuz în mulțime:
un pătimaș care striga la cer
toată dragostea lui pentru Dumnezeu.
Noi toți, haită de asceți
eram ca păsările
uneori eram doar adunătura
obscură întemnițată
dar care mergea la liturghie,
liturghia Domnului nostru
și Hristos Mântuitorul.
Am fost spălați și îngropați,
binecuvântați cu tămâie.
Iar, mai târziu, când am iubit,
ne-au aplicat electroșocuri
deoarece, au zis ei, un nebun
nu poate iubi pe nimeni.
Dar într-o zi
în lăuntrul mormântului
m-am trezit și eu
și la fel precum Isus
am avut învierea mea,
dar nu m-am înălțat la ceruri
ci am coborât în infern
de unde uluită revăd
zidurile Ierihonului antic.

ALDA MERINI
(1931 -2009)

Cuvintele lui Aaron
Cuvintele lui Aaron
erau un gând cald
balsam pe rănile
evreilor suferinzi;
la noi însă nu le-a vorbit nimeni
poate doar cu pumni și dispreț,
la noi nimeni nu dădea mană.
Cuvintele lui Aaron
erau ca și spicele,
creșteau în deșertul
unde înflorea credința;
la noi însă nu înflorea nimic
poate doar evlavia plictisitoare
alături de care stăteau
veto-ul vechi și ancestral
al anteriului din infern.
La noi nu vorbea nimeni;
eram totuși mulțimi
mulțimi avide
însetate de gânduri imaculate.
Acolo înăuntru
nimeni nu se ruga
plângând pe barba bătrânului Profet
iar Moise n-a coborât niciodată
în iadul nostru fermecător
cu legile sale de piatră.
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din ciclul "Țara sfântă"
Versiunea în limba română: Eugen D. Popin
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Astfel că prima carte îi apare abia în... 1962!
În creaţia sa parcă s-ar cantona, spre a se estompa,
ecourile avangardismului deja pe cale de a fi clasicizat
(şi... uitat, prin interdicţiile ce i s-au tot impus). Printre alte
definiţii ce i e potrivesc sau nu prea, Arseni Tarkovski e
numit şi „ultimul poet al veacului de argint”, a acelei
perioade de fulminantă înnoire a canonului (canoanelor!)
poeziei ruse şi de înflorirea ei într-o impresionantă
diversitate de şcoli, curente, intenţii, realizări, aspiraţii şi
neîmpăcări. Mie unuia, Arseni Tarkovski îmi aminteşte
(şi) de un Geo Bogza-orionian. Pentru a se convinge şi
cititorul de eventuala afinitate a acestor doi poeţi şi fini
(1907 -1989)
intelectuali, să revină la poemul trakovskian „Taurul,
Orion, câinele”. Aceste simboluri prozodico-parţial-zodiaLa început a fost tăcerea. În ce priveşte (şi) creaţia lui cale pot explica, implicit, şi destinele autorilor respectivi,
Arseni Tarkovski. Or, ceea ce se ştia şi „circula” despre acest în special al lui Tarkovski – cel izbit de taurul puterii şi
poet era nesigur, confuz, trist şi descurajat de nedreptatea pe încolţit de agonia acestuia. Însă şi darnic luminat şi ghidat
care bolşevismul-sovietismul o poate face unui mare artist. de (pro)eminenţele constelaţiilor cereşti (şi artistice) –
Dar, odată cu glasnost’-ul, mai multă populaţie prinse a afla acest important poet aflat în fervent proces de (re)definire
că, de fapt, cvasi-anonimul de ieri – Arseni Tarkovski – e un a personalităţii şi adecvată apreciere axiologică a creaţiei
autor important ce ţine de veacul de argint al poeziei ruse, sale care poate fi considerată a emite şi unele din ultimele
că destinul a rânduit ca numele său să stea dimpreună cu protuberanţe ale avangardismului propriu-zis.
cele ale lui N. Gumiliov, A. Ahmatova, O. Mandelştam, M.
Bulgakov, M. Ţvetaeva. Că este scriitorul publicat în SUA şi
RFG, Franţa şi Anglia, Italia şi Japonia, până şi în China,
Traducere şi prezentare: Leo BUTNARU
însă nu şi în Rusia. Cel puţin, nu în măsura în care ar fi
meritat-o.
S-a născut în Elizavetograd, gubernia Herson, tatăl său
fiind funcţionar bancar şi jurnalist. (În anii 80 ai secolului
PORTRETUL
XIX, ca unul din organizatorii cercului narodovolnicist,
fusese exilat pe cinci ani în Siberia Orientală.) În 1913-1914,
Nu mai e nimeni cu mine.
viitorul poet frecventează împreună cu tatăl său serile de
Portretul – pe perete.
poezie ale lui I. Severianin, K. Balmont şi F. Solgub. În 1925
este admis la Cursurile Superioare de Literatură de pe lângă
Pe ochii orbi ai bătrânei
Uniunea Poeţilor, unde îl cunoaşte pe poetul şi teoreticianul
Se plimbă muşte
limba-jului Gh. Şengheli, care i-a şi determinat în mare
muşte,
parte evoluţia artistică. Un timp, profesează jurnalismul.
muşte.
Traduce mult din literatura orientală, în special cea a
popoarelor asiate incluse cu forţa în Rusia-URSS. În ajunul
Ar fi bine – întreb –
războiului, face cunoştinţă cu Marina Ţvetaeva căreia îi
Sub sticla raiului tău?
dedică un amplu grupaj de versuri. Este corespondent de
război, în 1943 fiind grav rănit şi amputându-i-se un picior.
Pe obraz coboară musca,
În 1945 îşi pregăteşte pentru editura „Sovetski pisatel”
Îmi răspunde bătrânica:
volumul „Versuri prin ani”, matriţele căruia, însă, aveau să
fie distruse în rezultatul nefastelor consecinţe pe care le-a avut
– Dar ţie în casa ta
hotărâreadepominăaC.C „DesprerevisteleZvezdaşiLeningrad”.
Bine-ţi este de unul singur?

ARSENI A. TARKOVSKI
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ÎN PREAJMA MĂRII AZOV
Am ieşit spre haltă. Fonta se odihnea
În sfere mari de aburi unsuroşi. El era
Rege asirian în ondulările ciorchinilor de cârlionţi.
Stepa se deschisese şi parcă un vârtej al marilor vânturi
Îmi trase-n el sufletul, absorbindu-l.
Şi deja în spate dispăruse casa de lut;
În jur, turnurile lunii sau doar înlunite
Se înstăpâniseră până-n marginile lumii,
Noaptea desfăşura dintr-o deschizătură în alta
O pânză tare, strâns învălătucită.
Tinereţea mea de mine se-ndepărtă
Şi sacul greu mă-ncovoia din umeri.
Desfăcut-am curelele şi pâinea cu sare am presărat-o
Hrănind stepa, iar cu a şaptea parte din ea
Am îndestulat răbdătoarea mea carne. Apoi am adormit
Până la căpătâiul meu se răcise
Scrumul regilor şi robilor, şi-mi stătea la picioare
Cupa plină cu plumburiile lacrimi de Azov.
În vis mi se arătă ce are a mi se întâmpla.
Dimineaţa mă trezii şi pământului pământ i-am spus,
Arşiţei expunând-mi încă firavul piept.

* * *
Uimirea ta sau al tău
Căscat de vocale. Ce recompensă
Pentru existenţa ce se topeşte!
Şi câtă respiraţie a zilei transparente,
Şi câtă înaltă neînţelegere
Se tăinuiesc în tine, se tăinuiesc în mine...
Nu toamna, ci a vocii slabă înfricoşare,
Strălucirea vocalelor în eterul vraişte –
Precum gheaţa alunecătoare din palme...

* * *
Dacă aş fi, ca altădată, mândru,
Te-aş părăsi pentru totdeauna;
Totul la ce n-ar trebui să renunţi nicidecum,
Totul cu ce nu-i greu să ai a face –
Împărăţia mea în două împărţind-o
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Eu aş spune:
– Tu iei cu tine
O sută de promisiuni, o sută de sărbători, o sută
De cuvinte. Astea le poţi duce.
Mie-mi rămâne friguroasa revărsare a zorilor,
O sută de tramvaie întârziate şi o sută
De stropi de ploaie pe şinele de tramvai,
O sută de ulcioare, de străzi – o sută
Şi altă sută de stropi de ploaie
Alergând din urma mea.
(1943)

VÂNĂTOARE
Vânătoarea-i pe sfârşite.
Pe mine – m-au tot gonit, m-au vlăguit.
Ogarul îmi atârnă încleştat de coapsă.
Capul atât de-adânc mi l-am povârnit pe spate
Încât coarnele mi s-au înfipt în omoplaţi.
Trâmbiţez:
Îmi taie tendoanele.
În ureche mă împung cu ţeava armei.
...Cade pe-o rână, cu coarnele aninându-se în nuiele ude.
Eu văd un ochi tulbure de care s-a lipit stebla de iarbă.
Măr negru, încremenit, fără reflexii.
Îi vor lega picioarele printre care vor trece un drug,
Aburcându-l pe umeri...
* * *
În pustia stepă
pe negrul horn de casă arsă odihneşte-un vultur.
Deci iată ceea ce mi-i cunoscut
încă din copilărie– arătarea
Romei cezariene –
vultur gârbovit, şi nici tu casă, nici tu fum din vatră...
Astfel că tu, inima mea,
suportă şi atare soartă.
* * *
Trecuse prin ciur şi prin dârmon,
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Cucerise pământul întreg, dar ce puţină pâine recoltă;
Cerul întreg îl cuceri – dar cu ce-a fost să se aleagă?
Cu verbele unor stele absurde.
Înrăit e omul, nefericit, zgârcit şi – iar înrăit.
(1946)

* * *
Îmi voi pune-un inel de fier,
Voi strânge brâul şi-o voi lua spre răsărit.
Loveşte-mă, nordicule, trage din carabină,
Exact în inimă, frăţâne, cu alicul potrivit.
Aici mă îngroapă sub plop tremurător,
Faţa acoperindu-mi cu brocard de licheni,
Să-mi miroase-năbuşitor a urină de urs,
A oaie şi a ceară de lumânare –
Eu însumi mă pierdui în Rusia ca rus.

TAURUL, ORION, CÂINELE
Grandoarea arhitecturii nopţii!
Îngerul muncitor răsuci cupola,
Pe-ncoronări de arbori rotitoare
Şi printre crengi par să apară
Negre deschizături, ca-n negre biserici,
Uitate de lume şi de Dumnezeu.
Însă acolo
Răsăriră Pleiadele mele diamantine,
De ele Safo atârnă şapte strune
Şi spune:
Răsărit-au Pleiadele mele,
Însă eu de una singură sunt în pat.
Însingurată-n aşternut!!
Mai jos şi-n stânga,
În fierbinte strălucire piersicul,
Ca jertfă de altar – coarnele de aur
Ale Taurului
Şi ochii lui, arzând
Printre stupii de foc ai tauridelor
Ca-n Vechiul Testament

O nouă trăsătură-n Tabla Legilor.
Timpul trece,
Dar ce mi-i timpul?
Eu sunt prea răbdător,
Pot să aştept.
Până răsări-va după Taurul jertfelnic
Inimaginabila minune – Orion,
Ca un fluture dement, cu cristelniţa
În lăbuţele-i de sârmă scârţâitoare,
În care fost-au botezate
Şi Pământ şi Soare.
Voi aştepta,
Până-n raze sticloase
Însuşi Sirius răsări-va,
Înălţându-şi egipteanul, din cealaltă lume
Cap de câine.
Mie mi-a mai fost o dată dat
Să văd acest prosop scânteietor,
Dumnezeiasca grindă-a fericirii,
Şi orice-ar fi să spună oamenii –
Voi ajunge să trăiesc atât,
Încât să număr stea cu stea întregul
Catalog astral, citindu-le pe toate
În a nopţii carte.
* * *
Ce de-a frunze-au troienit... Aceştia ar fi
plămânii copacilor noştri – pustiite, turtite
băşici de oxigen. Acoperişurile cuiburilor de păsări,
suportul cerului de vară,
aripile fluturilor chinuiţi, ocrul şi purpurul speranţei
la o viaţă nepreţuită, la învrăjbiri şi împăcări.
Pieziş cădeţi spre pământ, ardeţi în ruguri, mocniţi,
Bărcuţe-aleprostuţelorsilfide, chiarsub picioarelenoastre.
Iar copiii păsărilor nordice se călătoresc spre sud,
fără a-şi lua rămas bun de la cineva.
Frunzelor, surorile mele, daţi-mi un semn cumva
că peste, colea, câteva luni schimbul vostru verde
va înveşmânta copacii golaşi. Frunzelor, surorilor,
insuflaţi-mi necurmată încredere în
puterea mea, în vederea-mi binefăcătoare şi
în celelalte simţiri toate,
frunzelor, surorilor, întăriţi-mă întru-această viaţă,
frunzelor, surorilor, rămâneţi pe ram
până-n fapt de ninsoare.
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und einmal im winter

NIKOLAUS BERWANGER
(1935 -1989)

wenn mich die Schneedecke
an die weiße daunendecke
meiner mutter erinnert
die ich mir immer
bis an die äugen gezogen habe
wenn die Scheiben voller eisblumen waren
und dann
möchte ich einen geschickten tischler suchen
und möchte mir sie viermal einrahmen lassen
für morgen und für übermorgen
für alle zeiten
und für alle
die sie lieben so wie ich
unsere banater heide

ABSURDE JUNIBILDER '81

UNSERE BANATER HEIDE
ich möchte mir im neuen jahr
viermal
die banater heide kaufen
einmal im frühjahr
wenn sich die natur
wie ein kind
dem morgens die sonne ins bett scheint
den schlaf aus den augen wischt
einmal im sommer
wenn sie sich in ein fruchtmeer
ohne ende verwandelt
und vor dem schnitt
ein rauschen zu hören ist
wie in keinem wald auf dieser erde
einmal im herbst
wenn sie alles
was sie auf und in sich hat verschenkt
und sich dann hinlegt
um wieder saft und kraft zu sammeln
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für harry

die sonne treibt uns tagsüber
den letzten schweißtropfen aus den poren
verschwindet abends ohne reisepaß
in der zollfreien nachtbar einer westmetropole
mit politkabarett aber ohne terroristenschreck
und lacht uns morgens in das verschlafene gesicht
der mond verkündet mit finsterer miene
daß er uns in kürze aus protest
gegen die neokolonialistischen absichten einiger
für lange zeit den rücken kehren wird
was bei der heutigen energieknappheit
sicher zu einer unkontrollierten
bevölkerungsexplosion führen könnte
das große heer der kleinen himmelskörper
probt kurz vor mitternacht
unter der weisen führung des abendsterns
solidarisch den aufstand der glanzproletarier
schon aufder milchstraße geht jeglicher elan verloren
und so bespuckt man aus wut und verzweiflung
kapitalistische und sozialistische flugkörper
die rumänische presseagentur agerpres
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ist ermächtigt zu erklären
daß jedes land
unabhängig von seiner große oder stärke
das heilige recht hat
seine inneren angelegenheiten
ohne eine intervention von außen zu lösen
ferner verlautet
daß das großkombinat morgenröte
zuständig für die industrielle herstellung
von scheuklappen aller farbtönungen
bei totalem verzieht auf Importe
sein gegenüber dem vergangenen planjahrfünft
verdreifachtes soll
vorfristig erfüllt ja sogar überboten hat

MEINE AUGEN
sind auch heute
vom sommerlichen staub
der banater heide
geblendet
und ich reite
auf den wellen
eines neuen jahres

PROVOKANTE ÜBERLEGUNGEN
es ist kein bestelltes lippenbekenntnis
ich liebe sie auch heute ehrlich
die geheimnisumwobenen karpatenwälder
die stillen abende an der meeresküste
die singenden disteln der steppen
selbst die vielen guten absichten
und die weniger gelungenen taten
sind keine unverzeihlichen sünden
die goldene sonne über der heide
hat sich nun mal
meinem gedächtnis unverlierbar eingegraben
davon kann mich selbst die kindliche unreife

der lebensfrohen rumänen nicht abbringen
ich entschuldige ihre neigung
zur selbstverherrlichung
ihre so sehnsuchtsvolle ungezähmtheit
weil hier ein seltsamer charme verborgen liegt
nein ich hänge mich nicht
zu weit aus dem fenster
warum man mich dann genötigt hat
dem so verehrten land rumänien
freiwillig den rücken zu kehren
weil ich nicht akzeptieren wollte
daß man klaffende wunden
mit honig besalbt
dem volk salz und paprika
in die verweinten augen streut
weil ich nicht den letzten lichtblick
vom erträumten frühling der menschheit
unter präziser anleitung
zu grabe tragen wollte

AN MEINE UNGEBORENEN ENKEL
für karin

ich spreche nur zu euch
ganz leise und verzagt
ich fürchte mich schon jetzt
euren zorn zu wecken
ich möchte euch so sehr
vom abstumpfenden lärm
meiner zeit fernhalten
es wird mir kaum gelingen
vieles werdet ihr spüren
was wir nicht getan
seid nicht gleichgültig
mir gegenüber und meiner zeit
seid nicht grausam und ungnädig
oft wurde eine stählerne kette
um mein herz gelegt
meine lippen zitterten
meine finger zögerten
wenn ich nahe daran war
mir selbst die seele
aus dem leib zu reißen
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um sie als beweisstück
für mich und meine zeit
zu konservieren
nein nein nein
ich wasche meine hände
nicht in unschuld
ich will euch nicht gefallen
und mit offenen worten betören
ich will euch nur nicht
lange bevor ihr da seid
in eine traumwelt wiegen
euch in wolken einhüllen
ich reiße die dunklen vorhänge
von euren augen
ehe ihr sie öffnen könnt
laßt euch zu jeder tagesstunde
rosarote brillen verschreiben
doch tragt sie nie
denkt immer daran
daß an den fingern
eurer mitmenschen
selten ein von bienen
erarbeiteter honig klebt
habt in jeder situation
die richtigen vorurteile
und verzeiht nie alles
denkt schließlich daran
außer dem leben
wird euch nichts geschenkt

SPÄTES BEKENNTNIS
weil es in mir rumort
wie in einem vulkan
sekunden vor dem ausbruch
will ich aus tiefstem inneren
partikel meiner seele
an die oberfläche fördern
ich experimentiere nicht
mit dem bewußtsein
und spiele weder
mit dem geist der zeit
noch mit dem geist der erinnerung
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ich versuche nur
meine unruhigen gedanken
in buchstaben umzusetzen
in der hoffnung einen zustand
wie das suchen nach einem halt
zu klären und zu verbessern
in meinem kopf ist kein gift
und auch kein ballast gelagert
was wie lava aus mir strömt
sind ehrliche überlegungen
bittere erfahrungen
unverschleierte absichten
ich vermisse zu oft das vertrauen
in den guten kern im menschen
und verabscheue
die blinde untertänigkeit jener
die selbst den
an die wand gemalten teufel auf befehl
auch mehrmals täglich
mit zehn fingern wieder abkratzen
ergötzt mich deshalb
die unruhe dieses menschenschlages
wünsche ich meinen freunden
nur aus diesem grund
mehr ruhe und weisheit

DER DICHTER (variante II)
der dichter erscheint
unaufgefordert
mitten auf dem freiheitsplatz
wirft den tauben eine weiche brotrinde zu
und wischt sich verstohlen
die ehrlichen tränen
die tauben
fliegen gesättigt davon
der dichter wirft
die steinharte brotrinde
in die untergehende sonne
und wird
wegen unruhestiftung
streng gerügt
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FLUCHT VOR DEM VERGESSEN
Der am 5. Juli 1935 in Freidorf, im rumänischen Banat
geborene und am 1. April 1989, in Ludwigsburg verstorbene Schriftsteller, Publizist und Mundartautor
Nikolaus Berwanger wäre in diesem Jahr 80 alt geworden.
Nikolaus Berwanger war eine Persönlichkeit mit einer
Vielzahl von geschliffenen Facetten. Er war in Rumänien
unter anderem stellvertretender Vorsitzender des rumänischen
Journalistenrates, Mitglied im Leitungsrat des Schriftstellerverbandes Rumäniens und der Temeswarer
Schriftstellervereinigung, Mitbegründer und Leiter des
deutschen Literaturkreises „Adam Müller-Guttenbrunn“, dem neben den meisten Mitgliedern der
„Aktionsgruppe Banat“ auch die Literatur-Nobelpreisträgerin Herta Müller angehörte sowie auch ich, von
1981 bis zur erzwungenen Selbstauflösung im Oktober
1984 als Sekretär.
Nikolaus Berwanger hat sich außerdem als mutiger
Chefredakteur der „Neuen Banater Zeitung“ einen
guten Namen gemacht. Er war auch stellvertretender
Vorsitzender des Rates der Werktätigen deutscher
Nationalität in Rumänien, Vorsitzender des Kreisrates
Temesch der mitwohnenden Nationalitäten – ein
exponierter Funktionär, der auf Partei- und Staatsebene
sowie in Bereichen des kulturellen Lebens zahlreiche
Aufgaben wahrnahm und sich dabei große Verdienste
um die Aufrechterhaltung des kulturellen Lebens der
deutschen Minderheit (Theater, Presse, Rundfunk,
Verlagswesen und Schulen etc.) erworben hat.
Im Herbst 1984 kehrte Berwanger – der inzwischen
vom Geheimdienst Securitate des Diktators Nicolae
Ceausescu verfolgt wurde, die ihm wegen
Unbotmäßigkeit den Prozess machen wollten und
„Beweise“ sammelten – von einer Auslandsreise in die
Bundesrepublik Deutschland nicht mehr nach
Rumänien zurück.
1987 war er als wissenschaftlicher Mitarbeiter beim
Deutschen Literaturarchiv in Marbach am Neckar tätig.
1986 und 1987 folgten Aufenthalte als Gastdozent an
den Universitäten von Portland und Albuquerque in
den Vereinigten Staaten. 1988 hielt er Lesungen und

Vorträge in der Deutschen Botschaft, der Deutschen
Schule Washington, der Maryland-Universität und der
George Mason University. Am 1. April 1989 verstarb er
überraschend nach kurzem Leiden und einer falsch
diagnostizierten, sogar in wenigen Tagen heilbaren
Krankheit in Ludwigsburg, wo er sich nach seinem
Verbleib in Deutschland zunächst als freischaffender
Schriftsteller niedergelassen hatte.
Zeitlebens war Nikolaus Berwanger eine umstrittene
Persönlichkeit, ein „Macher-Typ“ und Machtmensch,
aber auch ein aufrechter Charakter und ein unbequemer Kämpfer auf vielen verschiedenen Barrikaden,
zuweilen auch auf der falschen Seite der Geschichte.
Berwanger, ein Idealist, der sich für seine Ideen, seine
Sache selbstlos einsetzte, mit dem Risiko, schließlich
bitter enttäuscht zu werden und mit der Einsicht, wie
er selber in einem Gedicht bedauerte, die Leiter an die
falsche Wand angelehnt zu haben.
Der Schriftsteller Richard Wagner würdigte Nikolaus
Berwanger 2006 in einem Vortrag bei einem Symposion in München. Er bezeichnete ihn als „Problemlöser“, als „Kopf einer kritischen Dialektlyrikschule in
Temeswar“ und als „Mann der Stunde“: „Nikolaus
Berwanger war als Parteifunktionär gewiss eine völlig
untypische Erscheinung für die kommunistische
Hierarchie. Gleichzeitig repräsentierte er einen Typus,
für den es gerade einer Diktatur, deren Gelenke, milde
ausgedrückt, nicht mehr viel taugten, eine Menge zu
tun gab. Er war ein Problemlöser. Hatte man irgendeine Hürde bei was auch immer zu bewältigen und
wusste nicht weiter, ging man zu ihm. Zu den Hauptmerkmalen solcher Problemlöser gehörte es, jeden
anzuhören, egal, was er vorzubringen hatte. Damit
überschritten sie bereits den üblichen Verhaltenskodex
des Systems. Sie wirkten nonkonformistisch und
machten damit auf die Leute einen guten Eindruck.“
Und schließlich kommt Wagner zu der Schlussfolgerung: „Da das kommunistische System uns als Rumpelkammer erscheint, gilt es vor allem die Leistungen in
jenen finsteren Zeiten aus dem großen, kalten Strom
der Geschichtsbewegung herauszuschälen, um ihre
Bedeutung, vielleicht auch ihre Geschichtsmächtigkeit
dem Vergessen zu entreißen und sie zu uns, den
Gegenwärtigen, sprechen zu lassen.“
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Diesen „Auftrag“ macht sich auch die Zeitschrift
„Alternanțe“ zu eigen und erinnert an den Dichter und
Journalisten Nikolaus Berwanger.
Nikolaus Berwanger war vom März 1978 bis im April
1984 als Chefredakteur mein Vorgesetzter, aber zugleich
immer auch ein Freund, ein verlässlicher Freund. In
solch edlen Zusammenhängen zitiert man dann gelegentlich Verse aus Friedrich Hölderlins (1770-1843)
Gedicht „Andenken“, in dem Erinnerung an Freunde
evoziert wird, die zu einer weiten Reise in See
gestochen sind, in eine See, sagen wir mal, so blau wie
vielleicht der Himmel über uns oder jenes Auge, mit
dem wir davongekommen sind. Dieses „Andenken“
schließt jemand wie ich, der auch noch für das Meer
viel übrig hat, dann mit den Zeilen: „Es nehmet aber /
Und gibt Gedächtnis die See, / Und die Lieb auch heftet
fleißig die Augen, / Was bleibet aber, stiften die
Dichter.“

HORST SAMSON
Neuberg-Ravolzhausen, 9. Juli 2015

MIRCEA M. POP
ZEIT
(1)
am anfang
zeit
allein
danach
zu zweit
später allein
gefangen
in der zeit
wie ein vogel
in käfig
wir gehen
vergehen
aber die zeit
bleibt

(4)
die zeit
ist ein zauberer
der bringt
kummer und leid
machmal auch freude
die zeit
im kummer
vergeht
viel langsamer
als in der freude
(so war es gestern
so ist es heute)
Literarische „Aktionsgruppe Banat“
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pack die zeit
halt sie fest
steck sie ins nest
weit weit
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TAVERNE BEI PANORMOS
Wir sind unschuldig. Der Himmel hängt uns
Als Versprechen ins Auge, die Oliven
Geben ihr Innerstes hin. Im Salat
Öffnet sich uns die Natur, im Glas glänzt
Das Blut der Trauben. Lamm Gottes
Wer nimmt uns wann hinweg die Sünden,
Die Welt, den Frieden? Am Horizont
Geht die Ferne eigene Wege, schickt uns

HORST SAMSON

Das Meer an Land für berauschende
Gespräche mit den Wolken über uns
Dehnt sich die Endlosigkeit. Im Kopf

SONNENUNTERGANG AUF KRETA
Wir planeten durch Raum und Zeit,
Durch Fremde und die Sprache – das Wort verändert
Das Universum, uns. Blind war ich
Bis ich das Meer zum ersten Mal sah,

Blitzen Gedanken auf bevor sie
Verlorengehen in mir wie ein vergessenes
Gedicht, die Sonne im Meer.
( 2012)

Das schwarze Meer. Und der Himmel weit
War voller Leben – Wolken, Formen und
Farben. Damals hatten wir nichts, nichts
Außer uns selbst, doch das Licht, es war

RUMANIA BY NIGHT
für Ludwig Fels und Guntram Vesper

Auf unserer Seite. Und Ovid. In Gedichten
Flog ich über Felder und Flüsse,
Länder, Diktaturen. Mit mir, denke ich,
Ist kein Krieg mehr zu gewinnen. Die Landschaft
Liegt mir zu Füßen, Dein Körper
Auf weißen Kissen. Der Abend nähert sich
Unter knorrigen Olivenbäumen
Gestützt auf lange Schatten. Und die Nacht
Säuft das Öl aus der Lampe. Nichts ist zu überhören.
( 2012)

Unaufhaltbar
Wächst in den Wörtern
Der Tumor. Am Zwetschgenschnaps
Halten wir uns
Fest: Fremd
Sein in der eigenen
Haut! Angst vor
Und das vergriffene
Land - Mord
In zahlreichen
Auflagen! Menschen
Verschwinden wie
Der Duft
Von billigstem
Eau de Cologne.
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UND WENN DU WILLST, VERGISS *

AND THE DEAD TREE GIVES NO SHELTER *

Das Tonband verkauft,
Die Götter sind verschenkt
Und in den Träumen bleibt das Land
Ein tiefes Loch.

Die Einkaufszentren verlassen und geschlossen
Die Körper. Die Kinos
Leer und der Himmel
Verstummt. Alles scheint tot, die Seefahrer

Vielleicht hätt’ man uns
Besser aufgehängt,
Aber es gibt uns noch.
Lass meinen Mund auf

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

Deinem Munde sein,
Uns umeinander ranken wie
Vergänglichgrüne Pflanzen.

Ist mit mir? Ich, der ich saß zu Theben

Ich hör dein Herz bis in die Wurzeln
Schrein, ich halt dich fest
Im Arm, wir tanzen.

* aus dem Gedicht„Sterbelied“von Christina Rossetti, (1830-1894)

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

AUS DER ALTEN WELT

Die Liebe ist das letzte
Wunder.

für Kurt Drawert

Die dünne Haut der Blätter, Gespräche
Mit mir - über das große Wasser,
Die Fotographie, New York. Der Herbst

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

Ertrinkt in seinen Farben. In den Kneipen
Verweht der Atem. Am Ende
Des Tages versinkt die Seele, die Zeit - im Glas
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ALGORITHMUS DER NATUR

Rotwein treibt die Liebe und das Blut
Durchs Universum. Die Einsamen
Verschlafen den Flieder, ihre Kinder

Ein blauer Tag, September.
Die Pracht des Sommers
Noch einmal. Wir sind

Und die Sprache. Mein Kopf spielt
Cello, die Tage sind Noten
Und gezählt, stehen Spalier für den Tod.

Zeugen des Lebens. Die Zeit
Drängt, treibt die Farben
Ins Laub der Bäume. Ein Hauch
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Von Luxus liegt in der Luft,
Glanz, Eleganz und der Tod
Ist allgegenwärtig. Die Blätter

DAS MEER
für Marie-Elisabeth Lüdde

Schmücken sich für den Wind.
Gleich wird er sie abholen
Zum Tanz durch die Alleen.
(2014)

DAHINGEHEN. DEN THÜRINGER FREUNDEN
„Ich bin die Wunde und der Dolch."
Baudelaire

Soeben bin ich, schreibe ich, heimgekehrt,
vom klirrenden Feld.
Nirgendwo ist es schöner zu sein
Um diese Lebenszeit, Jahreszeit, nirgendwo

Am Strand harren sie aus, streichholzklein,
Treiben
In Gedanken hinaus ins rotgeränderte
Auge.
Es ist der Horizont
Die Zündschnur,
Die ihre Köpfe in Brand setzt.
Sand rinnt
Durch ihre Körper. Sie warten
Gelassen
Am Fuße des Lichtkreuzes über dem Wasser. Sind es
Piraten? Sind es Gerechte?
Keine Regel kennt der streunende
Wind,
Der kommt,
Der geht.
Sie sind jung, und sie sind alt, und
Sie haben das Meer erreicht!

Ist man geschlossener und offener
Für Mitstürzende,
Als beim Dahingehen
In der Stille
Des Reifes und des Reifens,
Da Äußeres sich innen sammelt: Brechende
Grashalme, überstürzte Hasen - gewaltig spürst du
In der Natur das eigene
Gewicht. Und obwohl du in friedlicher Absicht da bist,
Kannst du nichts verhindern, kannst nicht
Verhindern, dass Rehe vor dir fliehen in weißes Land,
Während du hingerissen
Sie gleiten siehst wie Tänzerinnen vom Bolschoi,
Liebend und verwundbar
Bilder der Natur empfängst und Gericht hältst über das
Imaginäre und unsere Anwesenheit darin.
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(Lauscht)

Warum hört sie nie
wenn man ihr ruft

(Mit einem Mal bestürzt)

Und sie kommt auch nicht
Kommt einfach nicht mehr
Wie lange jetzt schon nicht mehr?

(Überlegt; ruft dann fast flehentlich)

Anna!

ErgehtzurSchuppentür. Schautnach draußen. Black out.

BERNHARD SETZWEIN
Hrabal

und der Mann am Fenster
( Fortsetzung aus der Juli Ausgabe 3 (8) 2015 )

Zwei
Dutky steht mit dem Feldstecher an der Bretterwand. Auftritt
junge Frau. Sie trägt eine Tasche über der Schulter, bleibt in
der Tür stehen. Dutky läßt, als sei er ertappt worden, schnell
den Feldstecher verschwinden.

Dutky:

(Betrachtet sie eine Zeitlang)

Personen:

Sind Sie sicher
daß Sie hier richtig sind?

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

Lenka:
Wenn Sie der Mann sind
der alles über Hrabal weiß:
ja

Ort:
Datschensiedlung in Kersko

Zeit:

Dutky:
Wer hat Ihnen das gesagt?

Eins

Lenka:
Was?

Sommer 1997, zur Obstweinzeit

Ein Gartenhäusl oder Werkzeugschuppen, die Wände aus
rohen Holzbrettern. Durch ein Sprossenfenster sieht man

Dutky: (...) Im Grunde ist es
seit Lanský nichts mehr hören läßt
daß die Frau in die Stadt fährt
Ob sie mit ihm spricht?
Ob sie überhaupt vorgelassen wird
zu ihm?
(Eilt zur Tür, ruft)

Anna!
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Dutky:
Na, daß ich etwas über den Hrabal weiß
Lenka:
Na Sie sind vielleicht gut
in Kersko sagt Ihnen das jeder
Wissen Sie das gar nicht?
Dutky:

(Erstaunt und verärgert)
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Aber sagen Sie
bin ich jetzt richtig bei Ihnen
oder nicht?

Hier in Kersko?
Das kann nicht sein
Das war all die Jahre über …
Davon hat keiner etwas gewußt

Dutky:
Vollkommen richtig
Gläschen Obstwein gefällig?

(Mustert die Frau erneut)

Woher kommen Sie überhaupt?

(Er zeigt aufdie verschiedenen Glasballons)

Lenka:
Aus der Kreisstadt

Der hier gärt noch
der ist schon fertig
Heidelbeere gärt noch
Ribisl ist schon fertig

Dutky: (Plötzlich freundlicher)
Warum sagen Sie das denn nicht gleich?

Lenka:
Dann vielleicht ein Gläschen Ribislwein

Lenka:
Ich dachte …

Dutky zapftaus dem Glasballon zwei Gläserab. Sie stoßen an.

Dutky:
Ich warte doch schon eine Ewigkeit
aufdie Kreisstadt
aufneue Nachrichten
aus der Kreisstadt

Dutky:
Die Sache mit Hrabal geht also weiter?
Lenka:
Ich würde sagen
sie hat noch gar nicht angefangen

Lenka:
Ach ja
Dutky bietet der Frau einen Platz an. Allerdings muß er dazu
erst Gerümpel von der Sitzfläche des Stuhles räumen. Ihn mit
seinem Taschentuch abstauben.

Dutky:
Wie geht es Lanský?
Lenka:

(Lächelt verlegen)

Ich weiß nicht

Dutky:
Ah ja
verstehe
Lanský hat nichts mehr zu sagen
Klar
hätt’ ich mir ja denken können
Lanský ist quasi … abgelöst
Lenka: (Zuckt die Schultern, lächelt wieder verlegen)
Wahrscheinlich

Dutky:

(Stutzt, begreift dann)

Ah, so meinen Sie
Richtig
jetzt beginnt es erst richtig
Lanský ist vielleicht
etwas lasch geworden mit den Jahren
hatten Sie nicht auch den Eindruck?

Lenka:
Entschuldigung
aber ich kenne keinen Lanský
Dutky:
Ach was
so lange schon abgesetzt
daß Sie ihn gar nicht mehr kennen können
den Lanský
Sieh an, sieh an
Sie sind noch ganz neu bei der Firma?

Sie lacht verlegen, zuckt die Achseln. Sie versteht nicht,was
Dutky meint.
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Dutky:
Er hatte nicht mehr diesen Biß zuletzt
der Lanský
das war klar zu erkennen
Direkt eine Beißhemmung
gegen diesen Hrabal
warum auch immer
Keinen Mumm
für den letzten
den Todesstoß gegen den

Finden Sie?
Nun ja
man hat getan, was man konnte
redliches Bemühen
wie man so sagt
Jedenfalls lückenlose Observation
Tag und Nacht
Wir beide wissen schließlich
wer Hrabal ist …

Lenka:
War!

(Verschwörerisch zur Frau)

Dabei …
ein kleiner unauffälliger Stoß
mit einer Regenschirmspitze zum Beispiel
wie im Vorbeigehen
das hätte schon genügt
für diesen Hrabal

Dutky:
Wie?

Dutky zieht mit dem Finger sein unteres Augenlid herunter.
Die Frau zeigt mit fragender Mimik, daß sie nichts versteht.
Dutky ungerührt.

Dutky:
Wenn es nach mir gegangen wäre
hätt’ ich ihn ja schon in den siebziger Jahren
nach Joachimstal in die Uranbergwerke gesteckt
Aber Lanský hat mich ja immer gebremst
Machen Sie Ihre Arbeit
hat er gesagt
und lassen Sie alles andere unsere Sorge sein
Was Ihr da eigentlich genau tut
in der Kreisstadt
ehrlich gesagt
mir war’s ein ewiges Rätsel
Ich hör ja auch nichts mehr
aus der Kreisstadt
schon ewig nicht mehr
Weiß ehrlich gesagt gar nicht
ob überhaupt noch Interesse besteht
an meinen Berichten über Hrabal
Lenka:
Aber selbstverständlich
Ich hab schon mal reingelesen
Sehr interessant
Dutky:
84

Lenka:
Ach nichts
Stimmt es eigentlich
was die Leute in Kersko sagen
daß man hier von Ihrem Schuppen aus
direkt hinüber zu Hrabals Datscha sieht?
Dutky:
Selbstverständlich

Dutky nimmt den Feldstecher, hält ihn der jungen Dame hin.

Dutky:
Wollen Sie mal?

Sie nimmt den Feldstecher, stellt sich ungeniert ans Fenster,
will hinüberschauen. Dutky reißt sie derb am Arm in die
Deckung.

Dutky:
Vorsicht
Mehr Vorsicht
Haben Sie das nicht in der Schulung gelernt?
Lenka:
Wie bitte?
Dutky:
Alles registrieren
Nichts übersehen
Selber aber nie entdeckt werden
Der Hrabal ist doch nicht blöd
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Der observiert gnadenlos zurück

Dutky nimmt ihr den Feldstecher ab. Geht zu seinem
Beobachtungspunkt, schaut durch die Astlöcher.

Dutky:
Allerdings
in den letzten Wochen …

(Schaut angestrengt, nimmt den Feldstecher herunter, dreht
sich zur Frau hin)

Nichts mehr zu sehen von ihm
Ich hab das festgehalten in meinen Berichten
mit Datum und Uhrzeit
Wann genau und wie oft nicht mehr zu sehen
Einfach verschwunden
Wie vom Erdboden verschluckt

Lenka
Soll das heißen …
Dutky:
Ja
das soll heißen
ich hab ihn aus dem Auge verloren

(Geht aufgeregt aufund ab; auch „durchs“Fenster)

Aber nur vorübergehend
Ich bin mir hundertprozentig sicher
irgendwo hält er sich versteckt
Und ich stöbere ihn auch wieder auf
(Bleibt vor der Frau stehen)

Das versprech’ ich Ihnen

Lenka:
Sie wissen also wirklich nicht …
Dutky:
… wo er ist
Ja
Kurzzeitig
zugegeben
vom Radarschirm verloren
Aber ich bring das wieder in Ordnung
Genossin Hauptmann
Lenka:
Nein!

(Springt auf, geht umher)

Jetzt hören Sie doch mal
Hrabal ist tot
Gestorben im Februar
Aus dem Fenster gefallen
beim Taubenfüttern
aus dem fünften Stock
Dutky erstarrt. Jetzt muß er sich setzen.

Dutky:
Das ist nicht möglich
Lenka:
Sehen Sie
das sage ich auch
Und nicht nur ich
Einer wie Hrabal
fällt nicht einfach aus dem Fenster
wenn schon dann geflogen
aus dem Fenster geflogen
Nur leider war die Landung
ziemlich hart
genau genommen tödlich
(Nach einer Pause)

Wenn Sie mich fragen
es war Selbstmord
so wie er es ja schon immer angekündigt hatte
Wenn das Leben einmal unerträglich wird
dann macht er Schluß
Und es war die letzten Jahre unerträglich
ohne seine Eliška
dafür mit diesen dauernden Schmerzen

Dutky sieht die Frau lange entsetzt an. Schließlich:

Dutky:
Wo?
Lenka:
Was wo?
Dutky:
Wo hat er das angekündigt
daß er sich umbringen wird?
Lenka:
Na, in seinen Büchern
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Dutky:

Er sah ihm ja so unglaublich ähnlich
Ist Ihnen das nie aufgefallen …

(Zu sich)

Lanský hatte recht
Ich hätt’ vielleicht doch mal
eins seiner Bücher lesen sollen

Dutky:

(Ärgerlich)

Lenka:
Da steht alles drin
Wer seine Vorbilder waren
Hemingway und Majakowskij
Sokrates und Werther
Und wissen Sie
wohin er bei seiner Berlin-Reise als erstes gegangen ist?
An den Wannsee
zu der Stelle
an der sich Kleist erschossen hat
Dutky:

(Erstaunt und empört)

Hrabal war in Berlin?

Lenka:
Klar
Warum nicht?
In Paris und Frankfurt ja auch
Oder Padua
Zur Verleihung des Ehrendoktors
Dutky:
Das glaub ich nicht
Der steht doch unter Beobachtung
Lenka:

(Lacht)

Kann man so sagen
In Wien zum Beispiel
war das ein Aufruhr
Eine seiner letzten Reisen
Da ging es ihm schon ziemlich schlecht
Doch einmal rund um den Stephansdom
geschoben zu werden
im Rollstuhl
das ließ er sich nicht nehmen
Er grüßte und segnete die Leute
aus dem Rollstuhl heraus
als ob er der Papst wär
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Nein!

Lenka:
… daß er aussah wie der Wojtyla
(Lacht)

Die Leute am Stephansdom
standen in Trauben um ihn herum
zeigten aufihn und kreischten
Da ist der Papst
Ich hab den Papst gesehen
Dabei hatte er
wie immer
sein Ringelhemd an
und war barfuß
Endlich mal ein barfüßiger Papst
(Lacht und amüsiert sich für sich)

Dutky:

(Unwirsch)

Was erzählen Sie mir da?
Das ist doch alles Unsinn
Hrabal in Wien
das ist unmöglich

Lenka:
Na, sie sind vielleicht lustig
Selbstverständlich war er in Wien
(Stutzt)

Was haben Sie eigentlich
die ganzen letzten Jahre über gemacht?

Dutky:

(Entrüstet)

Na, meine Berichte geschrieben
Was denken Sie denn?
Da hat man wenig Zeit ansonsten

Die Frau kramt in ihrer Tasche. Holt einen Stapel alter
Aktendeckel heraus.

Lenka:
Meinen Sie die hier?
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Dutky:

(Erleichtert und froh)

Sind sie also doch bei Ihnen gelandet
in der Kreisstadt?
Ich wußte doch
aufmeine Anna ist Verlaß
Sie hat all die Jahre
die Berichte
zu Ihnen in die Kreisstadt gebracht
nicht wahr?

Lenka:
Die sind von der Swoboda
Dutky:
Wie bitte?
Lenka:
Diese Berichte hat Frau Swoboda
Ihre Nachbarin
all die Jahre sorgsam
in ihrem Küchenbüfett aufgehoben
Sie können von Glück reden
Dutky
Dutky:

(Aufgebracht)

Steck den Kopfnicht immer
mit dieser Swoboda zusammen
hab ich der Anna gesagt
Diese Swoboda ist nicht koscher

Lenka:
Bei Ihnen müssen die Berichte
aus dem Haus
hat Ihre Frau gemeint
sagt die Swoboda
Und daß sie in ihrer Not auch nicht gewußt hat
wohin damit
Und so hat sie
die Swoboda aufgehoben
vorübergehend
Dutky:

In die Kreisstadt hätten sie gehört

Lenka:
Ich finde das äußerst hilfsbereit
von der Frau Swoboda
daß sie all die Jahre
die Berichte in Obhut genommen hat
Jetzt allerdings
sagt sie
könne sie all das Papier
auch nicht mehr länger aufheben
zumal ja Ihre Frau …
(Verlegen)

Man hat mir schon erzählt
hier in Kersko …

(Geht aufDutky zu, streckt ihm die Hand hin)

Mein aufrichtiges Beileid
Herr Dutky

Dutky schlägt die hingestreckte Hand aus. Reißt vielmehr der
Frau die Aktendeckel aus dem Arm. Preßt sie vor die eigene
Brust.

Dutky:
Geben Sie her

(Blättert einen der Aktendeckel auf, streicht über das Papier)

Wie schön sie sie getippt hat
meine Anna
die Berichte
Sie hatte ja so feine Finger
bei ihr war das Schreibmaschineschreiben
mehr ein Schreibmaschinestreicheln
(Pause; reißt sich zusammen)

Außerdem kommt sie wieder
sie ist nämlich nur fort
Besorgungen machen. . . . . . .

"Aufführungsrechte: Gallissas Verlag, Berlin"

( Fortsetzung folgt in der nächsten Ausgabe … )

(Schreit)

In die Kreisstadt
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DESPINA
SKELETTI-BUDIȘTEANU
În acest număr al revistei, continuăm publicarea în
serial, traducerea germană a volumului de memorii
”Descendenți condamnați” de Despina SkelettiBudișteanu, volum apărut în anul 2013 la editura
”Vremea” din București. Traducerea aparține
autoarei.
In dieser Ausgabe, setzen wir unsere Veröffentlichungsreihe der deutschen Übersetzung der Memoiren
"Verdammte Nachkommen" von Despina SkelettiBudișteanu fort. Das Buch ist 2013 im ”Vremea”
Verlag in Bukarest erschienen und wurde von der
Autorin selbst ins Deutsche übersetzt.
( Fortsetzung aus der Juli Ausgabe 3 (8) 2015 )

Jede zweite Woche gab es zwei Minuten Waschzeit,
manchmal durfte er nicht einmal auf das WC. Wegen
seiner unnachgiebigen politischen Einstellung musste er
meistens die Drecksarbeit im Gefängnis verrichten (das
Sammeln der schmutzigen Wäsche die vor den Zellen der
Gefangenen abgelagert waren, die Reinigung verstopfter
Klos, etc.). Gegen die unerträgliche Kälte sowie den
Hunger hatte er sich selber ein Programm zusammengestellt, dass ihn zwang täglich eine gewisse Anzahl von
Schritten zu vollziehen die er zusammenzählte und die
ihn bis Wien führen sollten. Das Gedächtnis schulte er
ständig und brachte es durch tägliches Wiederholen von
Ausdrücken in ein und derselben Reihenfolge zur Erhaltung der bekannten Leichtigkeit seiner Formulierungen
und seiner Vortragsweise.
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Er war in folgenden Gefängnisse eingesperrt worden:
Râmnicul Sărat, Jilava, in den Kellern der Securitate,
Uranus Bukarest, Aiud, Ocnele Mari, mit dem Gefängnis
von Sighet endend wo jahrelang die meisten von den
ehemaligen Ministern die das Land geführt hatten eingekerkert waren. Er war selber dabei,als etliche der oben
Angeführten starben weil sie den unsäglichen Zuständen
der Gefängnisse nicht standhielten. Diese wurden Nachtsüber mit dem selben Fahrzeug mit dem in der Früh das
Brot angeliefert wurde zu einem Massengrab gebracht und
verscharrt...
Das Leben ging weiter. Wir wussten wenigstens, dass
Vater noch lebt... doch konnten wir in den nächsten sechs
Jahren bis zu seiner Entlassung überhaupt keine überprüfbare richtige Nachricht über ihn erlangen...
Alles weitere waren Annahmen und Gerüchte!

26.

Caschin sah ich Zuhause immer seltener. Er kam spät, aß,
ging zu Bett und schliefein.
Ganz zufällig erfuhr ich im Im Institut, dass eine gemeinsame Bekannte sich in ihn verliebt hatte. Da sie verheiratet
war und mit zwei Kinder dastand hielt sie es für eingebracht
einen Selbstmordversuch vorzutäuschen und ins Elternhaus
zurück zu kehren. Kurz und gut Caschin sagte mir er will
sich von mir scheiden lassen. Ich war aus religiösen Gründen und wegen meinem Kind nicht einverstanden mich
scheiden zu lassen. Er brachte vor, dass er Nineta, wie sie
hieß, verpflichtet sei sie zu heiraten weil sie sich wegen
ihm von ihrem Mann getrennt hatte und die Kinder
alleine ließ. Kein Moment dachte er dabei an mich und
Bogdan-Peter, und so liefunser Scheidungsprozess an und
in ein paar Monaten waren wir geschieden. Die Arbeit mit
Frau Aslan war sehr anstrengend. Wie man mir vom
Anfang an sagte, arbeitete man mit ihr mühsam. Sie war
ungeduldig, nervös und sehr wechselhaft. Ich gewöhnte
mich aber schnell, da sie sehr interessante und intelligente
Person für mich darstellte und ich fühlte mich in ihrer
Anwesenheit sehr wohl.
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Eines Morgens als ich das Fenster öffnete sah ich im
Innenhof des Instituts viele Menschen versammelt. Das
Eingangstor ließ sich nicht schließen weil eine große
Menge von der schmalen Straße die vom Marktplatz kam,
hinein strömte. Ich ging schnell zur Frau Professor und
fragte sie ob sie wüsste was das nur alles sein könnte.

geheimgehalten. Die markanteste Figur aus diesen
Besuchern war sicherlich Ho-Shi-Min. Ein Großteil der
ausländischen Patienten kam aus der Reihe: Politiker,
Schauspieler, Sänger, u.s.w. Eine der herausragenden
Figuren die mir unter anderen im Gedächtnis geblieben
ist war die portugiesische Sängerin Ima Sumak.

- Ja, sagte sie ruhig. Heute habe ich entschieden die
Behandlung mit H3 für alle frei zu geben, d.h.: alle Leute
die es wünschen können nur nach einem ambulatorischen
Arztuntersuchung hier im Haus und die nötigen
Laboruntersuchungen, wenn sie geeignet sind, mit den H3
Spritzen 3 x wöchentlich wehrend einen Monat behandelt
werden. Danach folgt eine vierwöchige Pause, dann
werden die Spritzen wiederholt. Das alles wird
durchgeführt bis sich eine Besserung einstellt. Zur
Kontrolle müssen die oben-genannten Untersuchungen
wiederholt werden. Alles wird hier im Institut unter
ärztlicher Aufsicht statt finden.

Obgleich die Atmosphäre in dieser Zeitspanne besser
geworden war, begann für mich ein neuer Leidensweg.
Sehr bald fand eine Sitzung des Verwaltungsrats des
Instituts statt die entschied, dass ich, wegen meinem Vater,
kein Recht habe mit Ausländern Kontakte zu haben und
auf meine Stelle wurde Frau Angela Cambrea angestellt.
Frau Aslan setzte durch, dass ich zu einem Kursus für
Bibliothekaren geschickt werden kann und, dass ich die
neue Bibliothekarin-stelle besetzen darf und so wurde ich
vom Institut nicht rausgeekelt. Ich fragte mich warum ist
Angela Cambrea besser geeignet für diese Stelle als ich,
weil sie Parteigenossin ist, oder wurde ich nur ausgewechselt weil sie die Schwester des Generals Cambrea der
am 23. August 1944 die rumänischen Truppen an der
Ostfront gegen Deutschland kommandierte und ich die
Tochter eines Sträflings bin?

Da ihre Ergebnisse bei der Behandlung mit dem neuen
Arzneimittel H3 sehr gut ausfielen und Frau Aslan auch
von den internationalen Kongressen mit vielem Erfolg
immer zurück kam, brachte sie dem rumänischen Staat
auch noch dazu sehr viel Geld in westlichen Währungen
ein. Demzufolge profitierte auch das Institut das immer
bekannter wurde sowohl durch die Behandlung von
Patienten, als auch durch den Export der rumänischen
medizinischen Produkte von Frau Aslan ins Ausland.
Durch mehr finanzielle Möglichkeiten genehmigte
endlich der Staat auch zusätzliche Mittel für das Institut.
Aber in Wirklichkeit, was ihr nachher zur Verfügung
stand, war nur ein Bruchteil dessen, was tatsächlich durch
die gesamte Aktivität der Frau Professor Aslan nach
Rumänien floss. (Es scheint, dass sie dem Rumänischen
Staat 17 Milliarden Dollars gebracht hat). Unter anderem
bekam auch ihr Sekretariat die Möglichkeit vier neue
Sekretär Posten zu besetzen.
Die Inland und Ausland Aktivitäten führten, dazu dass
mehr und mehr westliche Journalisten mit Interview
Wünschen bei Frau Professor Aslan vorsprachen. Der
Empfang der ausländischen Journalisten fiel in unser
Aufgabengebiet.Außerdem empfingen wir die ausländischen Besucher die immer mehr wurden. Besuche aus den
höchsten staatlicher Führungsrängen wurden strikt

Meine neue Aufgabe gestaltete sich folgender Massen:
zunächst übersiedelte ich aus dem Sekretariat-zimmer in
einem gegenüberliegenden, leeren Raum, der als
Bibliothek benutzt werden sollte. Ich führte sämtliche
Sekretariatsarbeiten die ich immer für die Frau Professor
erledigt habe, weiter. Nach Dienstschluss musste ich drei
Monate lang den Leergang "Bibliothekarin" besuchen.
Nach dieser Zeit habe ich weiterhin alle Sekretariatsaufgaben wahrgenommen und musste zusätzlich die
wissenschaftliche Bibliothek des Instituts für Geriatrie
aufbauen und neu organisieren. Vlad half mir wo er nur
konnte. Das ging so weit, dass er ohne Bezahlung sogar
die ganzen Pläne für den Umbau des Esssaales in eine
Bibliothek, ausführte. Danach bestellten wir zusammenpassende neue Möbel. Alles wurde nach ausländischen
Fachzeitungen die er in der Bibliothek in der er arbeitete
ausließ, erstellt und das Ergebnis, ist hervorragend
gewesen.
Um die Arbeit bewältigen zu können, stellte mir Frau
Professor zur Verfügung außer Nicola die eine ständige
Hilfe für mich gewesen ist und nicht nur das, aber sie
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wurde eine Freundin und eine wahre Stütze für mich,
noch für ihre persönliche Dokumentation ein
Dokumentarist (Herr Dumitrescu). Dieser war vom Beruf
Rechtsanwalt gewesen und machte seine Arbeit sehr
seriös, pünktlich und präzise. Wir haben ihn alle vom
Anfang an sehr geschätzt.
Doch nach zwei Jahren durfte Nicola, da sie eine Tochter
in Amerika hatte, für immer Rumänien verlassen. Zur
selben Zeit starb auch Herr Dumitrescu an Krebs. Der
Verlust dieser zwei sehr guten Kollegen und Freunden ließ
in der Bibliothek und in meinem Herzen eine große
Leere.

- Versuchen wir, sagte ich kurz.
- Also, wann glauben Sie, dass Sie anfangen könnten.
Glauben Sie, dass Sie Dienstag um 18 Uhr frei wären? Mir
würde es zusagen, und wenn es ginge, wäre ich Ihnen
dankbar.
- Ja, gut, sagte ich schnell damit ich es mir nicht anders
überlege. Dann, bis Dienstag um 18 Uhr.

27.
Einmal als ich mit den Armen voll Bücher auf dem Gang
ging, wurde ich auf einmal aufgehalten von einem Patient
der im Rollstuhl saß.
- Genossin Popescu. Wenn sie einen Moment frei hätten,
möchte ich gerne mit Ihnen kurz sprechen.
- Ja sicher, aber wenn es geht, soll es tatsächlich nicht
länger als einen Moment sein, da ich sehr viel zu tun habe.
- Wissen sie ich werde auf ihrer Station behandelt und da
ich Schriftsteller bin, hätte ich einiges zu schreiben.
Glauben sie dass sie Zeit dafür finden werden.
- Interessant, aber ich bin sehr beschäftigt.
Er schaute gerade aus und verbarg seine Augen hinter
einer schwarzen Brille. Obwohl ich seitlich von ihm stand,
schaute er immer zu gerade aus.So gab ich mir
Rechenschaft, dass ich einen Blinden vor mir hatte.
Einerseits hatte ich Mitleid mit ihm, andererseits dachte
ich sofort daran, dass die Aufbesserung unserer
Familienkasse sehr gut wäre.
- Ich zahle gut und weiß, dass man diese Arbeit
Seitenweise bezahlt. Da ich sehr schwer eine Schreibkraft
finde die nach Diktat fehlerfrei schreibt, zahle ich auch
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dem entsprechend. Ich bin blind und wie sie sehen sitze
ich in einem Rollstuhl weil die Füße auch nicht mehr
mitmachen wollen. Man tut eben was man kann. Ich habe
eine gute finanzielle Lage, deshalb brauchen sie sich keine
Gedanken über meine Zahlungsmöglichkeiten zu
machen. Ich kann zahlen. Ich kann Ihnen auch einen
Vorschuss geben.

Dieses Gespräch machte mir einige Gedanken, deshalb
versuchte ich mich ganz auf meine neue Tätigkeit wieder
zu konzentrieren.
So wurde es Dienstag 18 Uhr, als ich vor der Türe des
Blinden stand. Ich hatte herausbekommen, dass er ein
wichtiger Parteigenosse sei, mit einem exzellenten
Einkommen, sowie befreundet mit sämtlichen Bonzen. Er
erwartete mich mit einem Dossier auf den Knien.Er
wusste, so wie ich, dass am Ende des Ganges ein großer
Besucherraum, der zur Zeit nicht besetzt war, sich befand.
Wir nahmen dort Platz, wo er schon vorgesorgt hatte, dass
jemand eine Schreibmaschine bringt. Ohne viel zu
sprechen, machte ich ihm ein Zeichen, dass wir anfangen
können und er fing an zu diktieren. Auf einmal bat er
mich zum schreiben aufzuhören und ihm vorzulesen was
ich bis dahin aufgeschrieben hatte. Es störte mich nicht
besonders, dass er in einem Kommandoton mit mir
sprach. Ich lass ihm vor. Er zog Geld aus der Tasche und
legte es neben mich hin.
- Für was?
- Sagen wir für 50 Seiten.
- Danke, und ich schob das Geld zwischen meine Papiere.
Ich schrieb weiter und um 19 Uhr sagte er:
- Fertig für heute. Glauben sie, dass Sie Donnerstag
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packte mich mit beiden Händen an den Brüsten.

kommen können?

Ich versuchte mich mit dem Stuhl umzudrehen und
loszureißen. Im Laufe des kurzen Gerangels gelang es
Zuhause angekommen habe ich mich hingesetzt und ihm meinen Hals mit seinen beiden Händen zu
gefreut, dass wir noch ein bisschen Geld mehr haben. Vlad umklammern. Ich konnte fast nicht mehr atmen.
war zwar gar nicht begeistert, dass ich nach meiner
normalen Bürozeit, noch eine andere Schreibmaschinen- - Schau nicht auf die Türe, die ist von mir abgesperrt
arbeit angenommen hatte. Nach einer Weile waren wir worden. Schrei nicht mehr, wir sind nämlich ganz
aber beide einig, dass der Aufwand für die Arbeit nicht alleine hier und es kann dir niemand helfen. Um diese
sehr goss war und es sich lohnte, wenn er sagte er bezahle Zeit sind alle die im Institut behandelt werden, gerade
zu Bett gegangen und die Schwester sind beim Essen.
sehr gut.
Ich mache was ich will aus dir. Hör auf wie eine Wilde,
Diese Zusammenarbeit dauerte ein paar Monate an und um dich zu schlagen. Ich weiß wer dein Vater ist und
war sehr gut. Was mich dabei furchtbar störte waren die auch, dass er eingesperrt wurde und noch lange Zeit
Inhalte seiner Texte: es waren Poeme zur Lobpreisung der hinter Gittern bleiben muss. Weil wir jetzt an der
Kommunistischen Partei und ihrer Führungsspitze. Macht und sehr stark sind, können wir mit euch
Andauernd musste ich versuchen die Texte nicht an mich "Burjuis" machen was wir wollen. Wir nehmen euch
heran kommen zu lassen. Jedes Mal, als ich von dieser alles. Alles was ihr gehabt habt und alles was euch lieb
Arbeit nach Hause ging fühlte, ich mich unterwegs immer ist und alle eure Prinzipien und eure Ehre. Nicht war?
schlechter. Umso mehr, dass die Straßen miserabel waren Siehst du,ich kann alles mit dir machen. Ich glaube
und es angeblich kein Geld gab diesen Zustand mich zu erinnern, dass du einen Sohn hast, dein ganzer
abzustellen; besonders bei der großen Hitze im Sommer Stolz. Ich könnte ihn dir jeder Zeit wegnehmen um
wurden Häuser und Zäune am Straßenrand mit einer einen großen Parteimann aus ihn zu machen. Du hast
dicken, dunkel braunen Staubschicht behaftet. Wenn die keine Ahnung mit welchen Mitteln man ihn umformen
regenreiche Herbstzeit kam verwandelten sich die Straßen könnte. Du würdest ihn ja ehe nur zu einem "Burjui",
in Schmutzbäche. Die Leute waren dreckig und hässlich wie ihr es seit, erziehen. Die Jünglingen in seinem Alter
dazu; ich weiß gar nicht, wo die hübschen Rumänen sind gerade richtig um unsere zukünftige Kader zu
geblieben sind. Sie sprachen unangenehm laut zueinander, verstärken. Ich kann ihm beibringen wie er handeln
fluchten was das Zeug hielt, es rauchten fast alle, wobei soll um seinen Großvater und eure gesamte Sippe zu
die Zigarettenstummeln unbedacht auf die Straßen verneinen. Ich werde ihn in meinen Händen halten, mit
gespuckt wurden. Dies ergab eine neue Abfallschicht die ihm sehr nett sein und trotzdem zu dem formen was
überall dort wo die Autos vorbei fuhren ankleben blieb, ich will, genau so wie mit dir. Ich werde ihn nach
Moskau bringen, um aus ihn unseren Mann zu
was keineswegs dazu diente den Anblick zu verschönern.
machen, damit nicht so etwas heraus kommt wie ihr es
Einmal, wie gewöhnlich, musste ich ihm vorlesen, was ich seit, nämlich degeneriert und entartet. Und mit einem
geschrieben hatte, was ich nach jedem Diktat immer unbeschreiblichen Hass knetete er an mir herum. Er
machte, wozu ich mich in meinem Stuhl etwas in seine redete ununterbrochen und seine Hände taten das
Richtung drehte. Dabei lass ich ihm den neuen Text vor. ihrige. Alles ging auf einmal so schnell, ich fühlte
Diesmal kam er so nahe zu mir, dass sich unsere Knie meine Existenz bedroht. (. . . . . . . )
berührten und zur selben Zeit drehte er sich in seinen
Stuhl dauernd von links nach rechts. Er streckte seine
rechte Hand aus und berührte meinen Mund. Ich
( Fortsetzung folgt in der nächsten Ausgabe …)
erschrak und hörte aufzu lesen.
Ich habe kurz nachgedacht und bejahte die Frage.

- Hör nicht auf, schrie er mich an, und zu selben Zeit
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*
Our clothes on the floor
& us naked on the bed
Fusing nerves & flesh
Even our breaths united
In pure joyful noise
*

JAMES MEREDITH

Mountains of the moon
Where the water meets the sky ~
Though laborious
Let’s create our own weather
& build islands in the air

Ten Tanka
*
When we pull away
Our skin resists the leaving,
Aches for the joining
To endure, longs to linger
On the plain of completion
*
Eventually
The cold promise of winter
Delivers snowfall ~
Flowers of virgin promise
Heaven & Earth become one
*
Inconsequential
To everyone but me ~
Your life’s detritus
The trivia of each day
The narrative of your heart
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*
Teenage years passing
Rushing headlong towards death
Then finally, love
A storm on the horizon
Of life’s possibilities
*
The integrity
Of our love must be maintained
A concord of flesh
Is found in exploration
Dwells deep in the heart of now
*
The tongue parts the lips
Traces, strokes, makes figure eights
Dips & dances free ~
Caught in the hairs of my beard
The scent of concupiscence
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*

*
Passing through this world
Tangled up in memories,
Missteps ofthe heart ~
Time becomes the enemy
Ofyour pure & noble dreams
*
The woman in bed
Is waiting on my return
The thought ofher there
Crumpled from sleep & fragrant
Stills my writing hand

20 haiku & senryu

Opening their eyes
Singing a song ofspringtime
The flowers return
*
Glorious sunset
Above the throng oftraffic ~
A vast abstraction
*
A child plays amongst
Branches fallen in autumn
The tree swallow sings
*
The sun breaks through cloud
& stuns the woods to silence
The river flows on

The room is empty
Shadows lengthen on the wall ~
Darkness follows light
*
Her insolent stare
Challenging him to seduce ~
A mouth like bruised fruit
*
Cherry blossom trees
Fragrant in the cold spring air ~
Mono no aware

*
Shadows can highlight
As much as they can conceal ~
Her glorious curves!
*
The young man settles
By the banks ofthe river
Broken by the rain
*
My days remain filled
With the absence ofyour smile ~
The summer rain still falls
*
A fever breaking
Nepenthe, grief’s remedy
Salve ofsilent wounds
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*
She buds then blossoms
I lap the dew ofdesire
Yet remain thirsty

*
A broken mirror
Solitary reflection
No longer simple

*
After the deluge
In the cracks between the path
Wild flowers grow

*
Blackening pages
Lost in thought as snowflakes fall
Knee deep in the drift

*
Night without sleep ~
Clouds drifting across the moon
The pattern ofdreams
*
Melancholia
Antidote to contentment ~
Exquisite sadness
*

Hades & Aphrodite
We walk home along the lane.
& she is crying. Here we are
again, both ofus, mournng inside.
There’s no moon in the sky.
Cypress trees loom over us.
She stops walking & turns her face
away. A moan escapes her lips.
I take her in my arms, cursing
the consequences oflove.

I shuck you open
Reveal the meat & the pearl ~
Nectar, taste ofsea
*
Within the shadows
She undresses with a smile ~
Pink Amaryllis
*
Hallucinations ~
The sun shining through her hair
On a cold March night
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Fugue
The bed is firm,
her body warm,
sunlight spills
across the floor.
I wake to the
sound ofsomeone
playing Bach on piano.
The taste ofspring
is in the air, &
I no longer knows
who I am or why or
how my heart has
become as light
as Gossamer in
the wind.
ALTER N AN ŢE

FRANK JOUSSEN
My Sun Is Always Female
can´t be close enough
to the sun, my sun
my only one
used to be part of her
be in her, with her
live through her
she´s still all the
warmth I want
the food I need
her pulse the rhythm
that I live by
I can feel at times
there are other planets, too
circling round her
they carry me, they cover me
rub their coarse skin against me
the biggest one of them
calls me his sun
his son, his second one
they teach me how to grasp
they give me sounds
and smells that come
from places far beyond
my own small galaxy
diffusely telling me:
in spite of all that
vastness, cold and emptiness
shrill noise, harsh light
and not-togetherness
this universe might prove
to be a pretty friendly one.

Autumn Poem
picture the world
in black and white
- what a relief that would be

now I´m not thinking
of good or bad
just autumn sky
with autumn clouds
and the colour of the North Sea
no forty shades of green
no sixty shades of red
- just there or not there,
you and me
talking sense
or nonsense
you playing the piano
me putting words on paper
or no words
no words at all.

Mother´s Day

You can call it a full
work ing day
if you don´t use your memory
nor yo ur imagination –
the sho pping, house cleaning,
short sm all talk with your
grown-up son, the ironing,
preparation of your own meals –
and you can call it a
fine free eve ning as well
if you stare ha rd into
that orange sun set
and see nothing e lse
if you don´t use yo ur memories
nor your imaginatio n
what it would be like if
he were still here with you.
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