


Despre print, online și literatura de azi

Vă propun să vorbim azi despre literatura de azi, despre impactul și rolul ei, în print și online.
Pandemia din ultima vreme ne-a arătat câtă nevoie avem de socializare în afara rețelelor de
socializare. Iar asta pentru că virtualului îi lipsesc trei din cele cinci simțuri elementare: mirosul, gustul
și simțul tactil. Nu poți savura online aroma unei cafele și nu poți ajunge la mireasma unei flori. Poți
saliva online la o postare cu delicatesuri, dar nu vei ști niciodată ce gust au. Nu poți îmbrățișa online,
nu poți săruta, nu poți face dragoste și nu poți procrea. Ce rămâne atunci din virtual? Tot un
audiovizual, dar de o mai mare utilitate decât televiziunea, pentru că ne conectează în timp real și ne
facilitează unele servicii. Atât. Să revenim însă la literatură. Ne-am plâns că internetul va ucide
printul. Iată că nu l-a ucis. Dimpotrivă, a ajuns să-l promoveze. Între print și online nu mai există azi
acea ruptură care îi speria pe editori și tipografi. Există reviste literare tipărite care sunt dublate de
platforme online foarte bine puse la punct. Și merg bine împreună, amândouă. Rețelele de socializare
sunt de mare ajutor în marketingul literar. Librăriile online s-au înmulțit, dar comenzile în creștere
sunt tot pentru cartea tipărită. În orice țară ai fi, poți avea cartea dorită din orice altă țară. La
târgurile de carte, vânzările cresc de la un an la altul, prezența e din ce în ce mai numeroasă și, un
lucru îmbucurător, vine tare din urmă tineretul. Nu sunt de acord cu Umberto Eco când spune că
televiziunea și internetul au imbecilizat societatea. Invazia de imbecili despre care vorbea el este în fapt
un transfer al acestora din lumea reală în cea virtuală. Nu sunt nici mai mulți, nici mai puțini ca
altădată. Doar că nu-i mai întâlnești pe stradă, ci pe rețelele de socializare sau la televizor. Nu te obligă
nimeni să intri în contact cu ei, iar ei nu intră în viața ta dacă nu le dai voie. Eu însă mă întreb cum ar
fi receptați Eminescu, Shakespeare sau Dostoievski dacă ar trăi în zilele noastre și ar avea cont pe
facebook sau pe alte rețele sociale? Cred că la fel ca în timpul vieții lor, doar că ar fi mediatizați mai
mult. Ceea ce nu le sporește cu nimic, dar nici nu le știrbește din valoare. Important e ca mesajul pe
care îl transmite scriitorul să fie receptat așa cum se cuvine.

Nicolae Silade
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MICHEL HOUELLEBECQ

din La poursuite du bonheur - Căutarea fericirii

NEÎMPĂCAT

Tatăl meu a fost un aiurit solitar și barbar;
Bețiv din decepție, singur în fața televizorului său,
Rumegând planuri fragile și foarte bizare,
Marea sa bucurie era să le vadă capotând.

El m-a tratat întotdeauna ca pe un șobolan hăituit;
Simpla idee a unui fiu, cred eu, îi displăcea.
El nu suporta faptul că eu îl voi depăși într-o zi,
Rămânând în viață atunci când el va crăpa.

A murit în aprilie, gemând și surprins;
Privirea sa trăda o furie infinită.
Tot la trei minute o insulta pe mama mea,
Criticând primăvara, batjocorind sexul.

La sfârșit, chiar înainte de agonia terminală,
O scurtă împăcare i-a străbătut pieptul.
A surâs spunând: „ Mă îmbăiez în urina mea”.
Mai apoi s-a stins cu un horcăit ușor.

O VIAȚĂ, UNA MICĂ

Eu m-am simțit bătrân imediat după nașterea mea;
Ceilalți se luptau, râvneau, oftau;
Eu simțeam în mine decât un regret inform.
Nu am avut vreodată ceva care să pară copilărie.

În adâncul unor păduri, pe un covor de mușchi,
Trunchiurile detestabile ale arborilor supraviețuind

frunzișului lor;
În jurul lor se creează o atmosferă de doliu;
Coaja lor e murdară și neagră, ciuperci le năpădesc.

Eu nu am servit vreodată cuiva și nici ceva anume;
Asta e păcat. Cine trăiește doar pentru sine, trăiește rău.
Mișcarea limitată constituie o problemă,
Te simți nefericit și asta mereu.

Ne mișcăm doar vag, ca și un protozoar;
Mai suntem aproape nimic, și totuși, cât de mult

trebuie să suferim!
Ducem cu noi un fel de abis
Portabil și meschin, cumva ridicol.

Nu mai credem cu adevărat că moartea ar fi fatală;
Doar din principiu, râdem, din timp în timp;
Încercăm zadarnic să accedem cinismul.
După care acceptăm totul, iar moartea face restul.

VACANȚE

Un timp mort. Un gol alb care se instalează în viață.
Raze de soare se rotesc pe pavele.
Soarele doarme; după amiaza e neschimbată.
Reflexe metalice se întretaie pe nisip.

Într-un aer frământat, umed și aproape nemișcat,
Se aud insectele femele bâzâind.
Am chef să mă sinucid, să intru într-o sectă;
Am chef să mă mișc, dar asta ar fi inutil.

Cel mai târziu în cinci ore cerul va fi întunecat;
Eu voi aștepta dimineața ca să omor muștele.
Întunecimile palpită precum guri mici;
Apoi revine dimineața, seacă și albă, fără speranță.

MOMENTE DE LA SFÂRȘITUL ZILEI,
După soare și plajă.
Decepția are formă concretă;
Îmi simt din nou vârsta.



Chemarea nopții care reface
În creierele noastre obosite, speranța;
Am impresia că sunt în afara
Unei arhitecturi a aparențelor

Și că plutesc într-un a nu fi
Care se întrerupe în fiece dimineață
Când ne înfățișăm iarăși
Și luăm partea sa de festin.

Spunem „Bună ziua” ființelor umane,
Ne jucăm rolul, Blitzkrieg social;
Să te simți tare rău dimineața,
Și visând la legea morală.

SUPRAPUNEREA BLÂNDĂ A COLINELOR;
În depărtare, zumzetul unui tractor.
Cineva a făcut foc între ruine;
Viața este probabil o eroare.

Eu supraviețuiesc tot mai rău
Între aceste organisme
Care râd și poartă sandale,
Acestea sunt mecanisme mărunte.

Cum este organizată viața
În aceste familii de provincie!
O existență sărăcăcioasă,
Bucurii vlăguite, neînsemnate.

O bucătărie îngrijită cu grijă;
Ah! această obsesie a bucătăriei!
Vorbărie goală și de nimic;
Opiniile vecinei.

O SENZAȚIE DE FRIG

Dimineața a fost senină și absolut superbă;
Tu ai vrut să-ți păstrezi independența ta.
Te-am așteptat uitându-mă la păsări:
Orice aș face, ar fi suferința.

A TRĂI FĂRĂ UN PUNCT DE SPRIJIN,
înconjurat de vid,
Ca o pasăre răpitoare pe un altar alb;
Totuși pasărea are aripile ei, prada ei și răzbunarea ei.
Eu nu am nimic din toate astea. Orizontul rămâne

curgător.

Eu am trăit asemenea nopți care m-au redat lumii,
În care m-am trezit împlinit de o viață nouă
Arterele mele pulsau, simțeam secundele
Trecând intens, totuși duios și atât de real.

S-a terminat. Acum, eu prefer seara.
Eu simt în fiece dimineață cum lehamitea urcă,
Eu intru în împărăția marilor singurătăți,
Eu nu doresc decât o pace fără victorie.

A trăi fără un punct de sprijin, înconjurat de vid,
Noaptea coboară peste mine ca și o pătură,
Dorința mea se risipește în acest contact obscur;
Eu străbat noaptea, atent și lucid.

FIRUL LUNG AL UITĂRII se derulează și se țese
Ineluctabil. Țipete, plânsete, văicăreli.
Refuzând să dorm, eu simt viața care glisează
Precum un vapor mare și alb, liniștit și de neatins.

LUME EXTERIOARĂ

Există în adâncul meu ceva mort,
O necroză confuză o absență a bucuriei
Eu port cu mine o parcelă de iarnă,
La mijlocul Parisului trăiesc precum în deșert.

În timpul zilei ies ca să cumpăr bere,
În supermarket sunt câțiva bătrâni
Eu evit cu ușurință absența privirilor lor
Și abia pot spune ceva casierelor.

Eu nu iau în nume de rău pe cel care mă consideră
morbid,
Eu am întotdeauna darul să stric atmosfera
Eu nu am nimic de împărțit decât suferințe vagi
Regrete, eșecuri, o experiență a nimicului.



Nimic nu întrerupe vreodată visul solitar
Care mi-a ținut loc de viață și probabil de destin,
Potrivit medicilor eu sunt singurul vinovat.

E adevărat mi-e puțin rușine, și ar trebui să tac;
Eu observ trist cum trec orele;
Anotimpurile se succed în lumea exterioară.

ALINARE

De unul singur la revărsatul zorilor – singurătate senină
O pătură de nori coboară pe râu în jos
Tristețea a sfârșit prin a risipii ura,
Eu nu mai aparțin lumii materiale.

Ieri trupul meu scarificat se târa pe pavaj
Iar ochii mei căutau un cuțit de bucătărie
Sângele trebuia să curgă, inima mea plină de furie
Zgâlțâia penibil oasele toracelui meu.

Angoasa înmugurea ca un roi de viermi
Ascunși sub epidermă, hidoși și foarte lacomi;
Ei alunecau, se răsuceau. Am luat o foarfecă
Apoi mi-am privit trupul în față.

De unul singur la revărsatul zorilor – singurătate infinită
Râul poartă cu sine mormane de cadavre
Eu plutesc în căutarea de noi libertăți,
Un cargou obosit gâfâie înspre Le Havre.

FINALUL UNUI DRUM POSIBIL

Pentru ce să te agiți? Eu am trăit cu toate astea
Și am observat norii și oamenii
Am participat puțin dar totuși am cunoscut
Cu precădere după amiază, momente anume.
Amplasarea mobilei grădinii
Am cunoscut-o foarte bine, din lipsa inocenței;
Marea diseminare și traseele urbane,
Și necazurile permanente ale sejururilor din vacanțe.

Eu am trăit aici, în acest fin de sieclé,
Iar drumul meu nu a fost mereu anevoios
(Soarele pe piele și arsurile existenței);
Eu vreau să mă relaxez în ierburile impasibile.

Eu sunt bătrân ca și ele și foarte actual,
Primăvara mă umple cu insecte și iluzii
Eu am trăit ca și ele, chinuit și senin,
Ultimii ani ale unei civilizații.

O DIMINEAȚĂ CU SOARE GRĂBIT
Iar eu vreau să realizez moartea mea.
Citesc în ochii celorlalți un efort:
Dumnezeule, ce insipid este omul!

Nu e niciodată atât de senin
Ca să suporte zilele toamnei
Dumnezeule cât de monotonă e viața,
Cât sunt de departe orizonturile!

O dimineață de iarnă, liniștită,
Departe de casele oamenilor;
Dorința unui vis, absolut,
A unei amintiri, pe care nimic n-o poate șterge.

INCAPABIL DE NOSTALGIE
Eu invidiez calmul vârstnicilor
Moartea măruntă din ochii lor,
Aerul lor dincolo de viață.

Incapabil să mă impun
Invidiez setea de cucerire
Simplitatea copiilor,
Modul lor de a plânge.

Trupul meu încordat până la delir
Așteaptă ceva precum o învăpăiere
O devenire, un clacaj;
Noaptea îmi exersez moartea.

COMEDIANT PRECOCE, expert în suferință,
Eu am avut o copilărie stranie și patetică.
M-am jucat cu mașini, am crezut în prietenie,
Și fără să vreau am provocat compasiune.

Agonia florilor este brutală
Precum inversarea unei explozii,
Căderea petalelor lor
Evocă singurătățile noastre.



Eu am crescut în mijlocul mașinilor de amuzament
Care traversau viața fără să iubească, fără să sufere;
Eu n-am renunțat la această lume ideală
Pe care cândva am intuit-o. Și adesea m-a îndurerat.

Agonia omului e dezgustătoare
Precum o crucificare lentă
Nu ajunge să se sfârșească;
Moare cu iluziile sale.

ASTĂ SEARĂ MERGÂND PRIN VENEȚIA
M-am gândit iarăși la tine, draga mea Lise.
Eu mi-am dorit să ne căsătorim
În biserica aurită.

Oamenii pleacă, oamenii se părăsesc
Ei vor să trăiască puțin prea repede
Eu mă simt bătrân, trupul meu e greoi
Nu are altceva decât iubire.

E ORA DOUĂZECIȘIUNU, se lasă întunericul
Eu nu mai pot să strig, nu mai am putere
Plouă mărunt, încep vacanțele
Încerc să-mi închipui că toate astea-mi sunt

indiferente.

Pentru a nu știu câta oară pun mâna pe telefon
Nu mai am nimic de spus dar pot asculta,
Să urmăresc viața oamenilor, să mă intereseze,
Pentru a nu știu câta oară nu găsesc pe nimeni.

Am cumpărat pâine și brânză felii,
Asta ca să nu fie nevoie să-mi scoată ochiul drept
Alimentele la bucată, cred că e duminecă,
Vremea este din fericire doar moderat rece.

Dacă există cineva care mă iubește, pe pământ ori
în stele,

El ar trebui acum să-mi facă un semn cât de mic
Eu simt cum se înmulțesc premizele unui dezastru,
Briciul trasează pe brațul meu o linie dreaptă.

MICHEL HOUELLEBECQ, pe numele său oficial
Michel Thomas, s-a născut în insula La Réunion în
anul 1958 (conform afirmației autorului). La Réu-
nion este o insulă în Oceanul Indian situată în sudul
Africii. Potrivit constituției din 1958, La Réunion
constituie un departament de peste mări și este par-
te integrantă a Franței. Poet, romancier, eseist și
regizor, este unul dintre cei mai importanți autori
contemporani. Primul său volum de poeme În cău-
tarea fericirii (La poursuite du bonheur, 1992 ) atrage
atenția criticii pentru care primește în 1992 Premiul
Tristan Tzara. Urmat de volumele Renaștere (Renai-
ssance, 1999). În 2010, Harta şi teritoriul (La Carte
et le territoire) este încununat cu Premiul Goncourt.
În 2015 apare la editura Gallimard, Neîmpăcat. An-
tologie personală 1991–2013 (Non réconcilié. Antho-
logie personnelle 1991–2013).
Michel Houellebecq nu este nici profund, nici
complicat, el nu scrie ambițios, iar perspectivele
sale analitice au un domeniu limitat. Abilitatea sa
este de a oferi simplului și uneori banalului o formă
și un context coerent. Asta nu este puțin, ci dimpo-
trivă. În aprilie 2019, lui Michel Houellebecq i se
acordă Legiunea de Onoare.

Traducere și prezentare: EUGEN D. POPIN



MIRELA ROZNOVEANU

PoeziaKirei Iorgoveanu sau Plângând în limbamaternă

Pe marginea antologiei Buka e fjalëve. Poezi. Pâneadi
zboarâ. Poezii pi limbaarmânâ /Përktheungaaromanishtja
/Poezii în limbaarmânădeKira IorgoveanuMantsu.
Traducere din armână în albaneză de Spiru Fuchi.

(BotimetM&B, Tirana, Albania, 2019)

Kira Iorgoveanu (Irguvan în armână) s-a năs-
cut la 22 septembrie 1948 într-un sat dobrogean
(Başchioi) din România. Familia poetei se trage din
faimoasa regiune Gramoste din munții Pindului,
parte a Epirului istoric. Bunicii materni, născuți la
Kavala au emigrat în Cadrilater cu puțin înainte de
1930. În 1971 Kira a absolvit Facultatea de Filologie a
Universității București, an în care a devenit redactor
la editura Minerva și unde a lucrat până în 1986 când
a părăsit România. In Germania, în exil, se căsătorește
cu Yiani Mantsu. Între anii 1986-2007 a fost secretar
cultural al Uniunii Limbii și Culturii Armâne (ULCA)
din Freiburg și redactor la revista Zborlu a Nostru. În
această calitate a participat la congrese europene ale
minorităților naționale, la organizarea a cinci congre-
se internaționale și trei cursuri de limbă și cultură
armânească în Germania. A contribuit la toate etape-
le pregătitoare ale celebrei Recomandări 1333 din
1997 a Consiliului Europei referitoare la Aromanian
culture and language/Cultura Armână și limba ei,
adoptate de Adunarea Parlamentară europeană din

24 iunie 1997.
Kira a debutat cu volumul de poeme în limba

armână Steauâ di Dor, editura Eminescu, 1983; doi
ani mai târziu a debutat în limba română cu volumul
de poeme Ramura de Măslin, Editura Cartea Româ-
nească, 1985. Au urmat Pirmithi di sumu aumbrea
cupaciului, proză în armână pentru copii, Centrul de
Studii Aromâne, Freiburg, 1996; Ahapsi Linguisticâ/
Condamnare Lingvistică (poeme în ediție bilingvă
armână-română), Cartea românească, 1997; Ainode-
kam (poemati tru limba armână) --titlu care citit in-
vers înseamnă Makedonia--, Nico, 2013; Curnicea,
Pop Verlag, 2017, povești originale în limba armână.
Ca editor, Kira are o activitate impresionantă. A îngri-
jit, înainte de a debuta cu un volum de poeme proprii,
o Antologie de poezie populară aromână, Editura
Minerva, 1977. În 1982 publică, în colaborare, o anto-
logie din poeziile lui Eminescu, M. Eminescu – Poezii
(român-aromân) la Editura Minerva. În 1985 îi apare
la editura Cartea Românească antologia Un veac de
poezie aromână, cu o introducere de Hristu Cândro-
veanu. Împreună cu Mariana Bara și Nicolas Trifon
semnează o antologie de poezie armână scrisă în se-
colul 20, în ediție bilingvă franceză-armână, intitulată
Noi, poetslji a populiloru njits, Poemi tu limba makedon-
armãnã (armãnã)/ Nous, les Poètes des Petits Peuples
poèmes en macédonarman (aroumain), Charleroi:
Crombel, 2007. A realizat, împreună cu Yoryi al’Exar-
hu, o antologie de poezie armână în limba greacă
publicată la Salonic în 2019, Antholoyie di Poemati
Armaneshti, Avigljitori di zboarã/ φρουροι λεξεων και
λογου“, 12 poets armãnji di adzã pri doauã limbi:
armãneashti – neoelinicheashti cu un cuvant inainte de
Leonidas Embirikos.1

Volumul de față prezintă o selecție din poemele
publicate de poetă în ultimele două decenii (Steauâ di
Dor, Ahapsi Linguisticâ/ Condamnare Lingvistică,
Ainodekam) traduse în limba albaneză de Spiru Fuchi.
Deasemenea oferă o selecție din referințele critice des-
pre poezia publicată în timp, semnate de Mariana
Bara, Mihali Prefti, Yorgyi Vrana.

Antologia Buka e fjalëve. Poezi. Pânea di zboarâ
îi ajută pe cei ca mine, care nu știu să vorbească bine
armâna, sau pe cei care și-au uitat limba armână mater-
nă, să plângă cel puțin pe armâneashte. Acesta a fost
primul gând citind poemul Paradoxuri de pe prima



copertă si apoi comentariul de pe ultima copertă
semnat de poetul albanez Agron Tufa. Plânsul pe limba
sau în limba armână “plândzi pri-Armâneashti” ar
putea fi considerat mesajul major al acestor poeme.
Dacă armânii nu își mai pot apăra nația în agonie, ca
și limba pe cale de dispariție, obiceiurile milenare tot
mai uitate; dacă sunt ignorați, asimilați de popoarele
în mijlocul cărora trăiesc pentru că pămîntul lor de
origine a fost împărțit națiunilor balcanice etc, ei tot
mai pot face ceva ca nație: să continue să plângă în și
pe limba lor maternă.

Pânea di zboarâ este metafora pâinii celei de toate
zilele, care este a vorbirii (zboarâ) în limba maternă;
este o metaforă a plânsului în limba străveche armâ-
nească pe care mama mi-a transmis-o și mie dar am
refuzat să o vorbesc sub presiunea celor din jur, dar
mai ales a școlii unde mi s-a spus că este o limba bar-
bară, a unor oameni necivilizați care nu merită să fie
vorbită, o formă stricată a limbii române. Mai tîrziu,
la facultatea de filologie, profesoara mea de dialecto-
logie, Matilda Caragiu, și-a dat silința să arunce limba
armână în subsolul unui dialect sau regionalism
absurd al limbii române, ștergîndu-i din neștiință
filologică și lingvistică sau motive politice dreptul
natural, acela al unei limbi romanice de sine stătătoa-
re din familia limbilor romanice orientale, o limbă
soră sau verișoară a limbii române. Au trebuit ca
savanți din Germania, Austria, Statele Unite să repu-
nă în ultimele decenii limba armână în dreptul ei
natural, de limbă de sine stătătoare, în timp ce ling-
viști români și armâni docili au perpetuat nu doar
erori lingvistie și false informații dar s-au supus poli-
ticii oficiale de nerecunoaștere a armânilor ca nație și
a limbii armâne ca limbă în sine.

Din nou, se întâmplă ca scriitori europeni de
calibru precum Agron Tufa, poet albanez care trăiește
în exil în Elveția, să scrie elogios despre limba și
literatura scrisă în limba armână, dar nu scriitori
greci sau români sau croați, națiuni în mijlocul cărora
trăiesc dispersați și nerecunoscuți ca nație cei ce fac
parte din națiunea armână. Agron Tufa prezinta
poemele Kirei traduse în albaneză cu o rară empatie
și finețe. Iată câteva fragmente din această prezentare
transpusă în română, care ilustrează impactul estetic
și nu numai al acestor poeme:
„Poeta armână Kira IorgoveanuMantsu este una dintre

vocile distincte ale poeziei contemporane europene.
Mijloacele lirice, muzicalitatea, timbrul și intonația
versurilor produc o mărturisire narativă lirico-
elegiacă despre legenda „sinelui”, a neamului și etniei
poetei cu rădăcini adânci și străvechi pe teritoriul
balcanic.

Poemele Kirei conțin o unitate și coerență inte-
rioară inconfundabile. Ele se plămădesc din alchimia
amintirilor copilăriei, cu mituri ce încă trăiesc în
lumea armânească din Alpii Balcanici, si spațiul bal-
canic de sud-est, care înseamnă Munții Pind. Cosmo-
gonia poetică se întemeiază pe o geografie pe măsură,
profund armânească: natura divină, stânele, bunicii,
elemente dominante ale fondului ancestral care
guvernează precum patriarhii Vechiului Testament;
enigmele străvechi ale “farilor”, familiilor armâne
relevate ca în curgerea lentă a unei role de film.
Suntem martorii unei narații lirico-alegorice, care
însă nu aparține poeziei bucolice, lipsite de suferințe,
ci „romanului de trăire metafizică” care expune desti-
nul unei umanități ce și-a pierdut spațiul originar,
izgonită din el, și aflată prin circumstanțele istoriei
într-un univers ostil, neprielnic. Acidul urii, intole-
ranței au drept consecință stingerea, uitarea și moar-
tea lentă a acestei lumi fermecate. Circumstanțele în
care această umanitate, aflată într-un mediu ostil,
este condamnată la dispariție fac parte din lirismul
poemelor. Pe parcurs, disperarea lirică se transformă
în elegie; în tânguire pentru pierderea paradisului
arcadic, pastoral ancestral; în tânguire pentru
dispariția oamenilor lui pașnici, în tânguire pentru
micșorarea spațiului geografic ancestral al naţiei și al
atrofierii identității armâne. (.. .)

Dar ceea ce atinge coarda sufletului cititorului
este tânguirea pentru limbă, care, ca exponent al
identității, aproape uitată și imposibil de apărat – a
intrat într-un declin și apatie fatale. Cine sunt
vinovații acestui genocid cultural? Din poeziile Kirei
Iorgoveanu Mantsu reiese că aceștia sunt un colectiv
de națiuni și popoare din Balcani, a căror gelozie și
intoleranță au determinat acest proces. Aceste
națiuni au determinat și asistat nepăsătoare la
tragedia unui popor, au contemplat indiferente cum
în sânul lor își dădea duhul o etnie și o cultură
străveche. (.. .) Referințele istorice, culturale, verbale
și non-verbale din cultura armână și cea universală,



albaneză de poetul Spiru Fuchi: (Noi himu
râdzâtina /Ama pomlu i xenu… /Noi himu thimeljiu
/Ama, altsâ hârsescu casa… ).

Fireşte, majoritatea compatrioţilor ei, armânii
sau vlahii cum sunt cunoscuţi de albanezi, o consi-
deră pe Kira Iorgoveanu-Mantsu poetă a lor.
“Pentru noi, aromânii, şi pentru mine personal,
Kira Iorgoveanu-Mantsu este un drapel”, declară
criticul armân George Vrana. Pe cînd Mihal Prefti
spune: “Kira Iorgoveanu-Mantsu, a oprit Timpul
pentru Neamul ei, şi a deschis drumul spre
libertate”.

Una dintre trăsăturile unice ale limbii și culturii
armâne este extraordinara plasticitate a cuvintelor și
conceptelor. În limba armână, cuvintele sunt pro-
nunțate și transcrise în feluri atât de diferite încât nu
sunt ușor de găsit, chiar într-un dicționar, dacă un
novice nu cunoaște aceste variante. În universul
armân, aceeași realitate cunoaște sau mai exact este
exprimată în mai multe forme lingvistice orale și
scrise. Acest lucru se poate vedea în multitudinea de
variante ale denumirilor geografice, numelor proprii
și așa mai departe. Interesant de notat că verbul
armãn (ar-mắnŭ) cu formele armash (ar-máshĭŭ),
armãneam (ar-mã-neámŭ), armasã (ar-má-sã),
armãneari/ armãneare (ar-mã-neá-ri) – înseamnă ‚a
sta pe loc‘ -- stau tu loclu iu mi aflu fãrã tra s-caftu s-
mi duc tu altu loc; un lucru aclo iu s-aflã fãrã s-lu min
dit loclu-a lui 2—și mă întreb dacă nu cumva de aici se
trage și etimologia numelui nației armâne: cei care nu
au plecat, au stat pe loc ascunși în timpul invaziilor
barbare în Imperiul Roman de Răsărit, invazii care au
început in secolul șase și nu s-au terminat până la
demiterea Imperiului Otoman. Irina Nicolau3,
etnolog de origine armână, a formulat teza sufletului
complex, cameleonic al nației armâne reflectat în
cultura lui, și care ar explica varietatea și diversitatea
imensă manifestate în toate formele vieții. Am vrut să
mă conving căutând în dicționare un cuvânt dintr-un
poem. Kira îl transcrie Amirâljia / împărăţia, dar
Cunia îl oferă în 7 variante in dicționarul lui:
amirãrilji/amirãrilje amirãlji/amirãlje amirãrilji/
amirãlichi/amirãliche. Diferențele vin din Ã/ã (a cu
tilde) folosit în armână pentru vocala nazalizată mid-
centrală din ăsta /esta/, /e/, în notare unicode “Ã”
(U+00C3), ã (U+00E3) în timp ce Â (â) /i/ notează o

aduc lumină asupra esenței tragediei care i s-a
întâmplat „Arcadiei” Kirei Iorgoveanu, neamului și
limbii poetei.” .

Postfața volumului, semnată de criticul, poetul
și editorul albanez Naim Zoto, situează poezia Kirei
Iorgoveanu în context european. Redau câteva
fragmente în tălmăcirea lui Altin Kaso:
„...nu am crezut că va veni ziua când voi da peste

o carte de poezii din care să nu îndrăzneşti să omiţi
aproape niciuna dintre ele. Pentru că toate poeziile
sunt „antologice”, „the best”. Şi, mai cu seamă, că
poeziile şi autoarea lor aparţin unui popor şi unei
limbi aproape uitate, răspândiţi prin lume ca
meteori. Cine ar fi putut ridica mai frumos la nivel
de artă soarta acestui popor tragic şi nu numai al
lui!

Dar nu întâmplător autoarea este femeie (Zboa-
râli - stranji arcati pi teli: Cumăts di mini arupti!);
zămislită şi dospită în Balcani (Pi-amealu di Eyee –
Avdu tuti limbili-a Balcanlui / Mashi a mea - iuva!);
nu întâmplător ea aparține unui popor aproape
sacrificat de istorie: (Adzâ frimtaiu unâ pâni / Pânâ
tora nifrimtatâ: / Sari nu lipsea / Itsi lacârmâ sari
eara!); nu întâmplător ea aparține unei rase “migra-
toare”, mereu în mișcare, mereu în căutare, nu al
ego-ului său, așa cum este moda artei în ziua de azi,
ci a identității pierdute sau șterse (Hiu, poati,
singura /Poetâ tu lumi cari /Moarti poemi amintâ!).

Ea este parte atât a lirismului, cât și a tragediei
(V-adunatu tuts / Sh-vâ zburâtu / S-mi ngrupats.. . /
Fârâ njilâ câ, de, / Nu earamu frats!); ea este parte
atât a trecutului, cât şi prezentului, şi în acelaşi timp
o proiecţie a viitorului (Sh-tu a kirolui gurâ nisâtulâ
/ Io dzâlili nj-arucu unâ di unâ!)

Invidios fiind, regret că această poetă nu este
albaneză; pentru că ar putea fi, dar mă consolează
faptul că este ca noi, balcanică: (Unu papu sh-una
maie-azburăscu/ Cu nipotlu: Gârtseashti! / Unu
papu sh-unâ maie cântâ / A nipotlui: Vâryâreashti! /
Unu papu sh-unâ maie lu hâidipsescu / Nipotlu:
Arbinisheashti! / Unu papu sh-unâ maie adyivâsescu
/ A nipotlui: Rumuneashti! / Unu papu sh-unâ maie
ciudusits mutrescu: /Nipotlu lâ plândzi pri-
Armâneashti!)
Aceasta este marea poetă aromâncă, Kira

Iorgoveanu-Mantsu, adusă cu măiestrie în limba e



vocală închisă centrală  nerotunjită ca în cuvântul
‚român‘ având notarea unicode “Â” (U+00C2), “â”
(U+00E2). Deci nu numai scrierea diferă, dar și
pronunțarea. Cum citim poemul? Sau cuvântul
respectiv? Amirâlia sau Amirălia? În dicționarul
armân al lui Tache Papahagi este scris "Amirârilji ".
Alții însă pronunță "Amirârii" – eliminând pe "l"
muiat. Înțeleg în final că tendința este de a folosi în
scriere vocala "ã" pentru cele două vocale â si ă. .

Această plasticitate unică sau proteism se regă-
sește și în poemele Kirei Iorgoveanu. Ele reiterează
tragedia trăită de un popor în variante lirice infinite.
Pentru că o tragedie devastatoare respiră în poemele
Kirei Iorgoveanu. Nu am citit încă în poezia universa-
lă o jale atât de zguduitoare a unei voci lirice deplân-
gând pierderea inexorabilă a limbii, instrumentul
prin care poezia se formulează și transmite. Nu am
întâlnit niciunde în literatura lumii o mai mare dure-
re provocată de dispariției vehicolului poetic, limba,
prin care gândul liric trăiește și se face cunoscut.
Poeta se denumește pe sine drept „singura / poetă pe
lume care/ naşte poeme moarte!” – pentru că ni-
meni, curând, nu va mai fi în stare să le citească odată
ce limba armână va dispare, pentru că limba armână
este o limbă pe cale de dispariție:
«Poematli nu cunoscu moartea!»/ Mashi a meali trã
moarti/ S’amintarã!/ Limba tu cari li’aspunu/
Anarga’anarga/ Cãtã ascãpitata’agãrsheari/ S’dutsi! //
Hiu, poati, singura/ Poetã tu lumi cari / Moarti
poemati amintã!/ Tsi, poati, tu cãrtsã/Va s’doarmã/ Cã
nu va s’yinã vãr’/ S’li dishteaptã!// «Poematli nu
cunoscu moartea!»/ Dzãtsea aushilji latinji…/ Ama
nu’i daima ashi!/ Poematli’a meali tu carti/ Vulusiti,/
Nialeapti, agãrshiti,/ Semnu’ahãnda/ Di unã limbã tsi
di multu eara! (Carmina mortae carent)

“Poemele nu cunosc moartea!”/ Numai ale mele
pentru moarte/ S-au născut!/ Limba în care le scriu/
Încet-încet/ Spre-ntunecata uitare/ Se-ndreaptă!//
Sunt, poate, singura / Poetă pe lume care/ Naşte
poeme moarte!/ Care, poate, în cărţi/ Vor dormi/
Căci nimeni nu va veni/ Să le trezească!// “Poemele
nu cunosc moartea!”/ Spuneau batrânii latini/ Însă
nu-i mereu aşa!/ Poemele mele-n cărţi/ Închise,/
Necitite, uitate/ Semne adânci/ Ale unei limbi ce de
mult s-a stins! (Carmina mortae carent)

„Xeanã tru patridha tru cari mi’amintaiu/ Xeanã
tru’atsea tru cari bãnedzu ‘/ Xeanã tru patridha tru
cari mi turnaiu/ Iu s’nj’avinu xinitipsearea’nyisedzu. . ./
Ama di ea nu potu s’fugu vãrnãoarã/ Ca nauã keali
pri’a meu trupu acriscu/ U portu ca fortumã sh’ca
dhoarã:/ Xinitipsearea di daima tru sãndzã nã fu. . .“
(Xinitipseari)

“Străină în ţara în care m-am născut/ Străină în cea în
care trăiesc –/ Străină în cea în care m-am întors/
Înstrăinarea să mi-o lecuiesc…/ Însă de ea nicicum
nu pot să fug/ Ca nouă piele pe trupul meu a
crescut/O port ca povară și destin:/ Înstrăinarea – în
sânge o port dintotdeauna! “ (Înstrăinare)

Patria, pierdută ca loc geografic, își regăsește
sensuri dincolo de orice geografie. Patria este
libertatea din suflet, limba, esența etniei care nu pot fi
furate de nimeni:

Tu Balcanlu cãpãitu di niakicãseari/Mi giudicarã sh‘mi
culãsirã:/Poetã fãrã di Patridhã!/Mi’nviscurã tu stranjilu
a xinitiljei/Shi’nj deadirã cali:/Leftirã s’alagu di
locu’locu /Sh’dicunjiarã la pãlătsli di cileki/ Tsi’ntsapã
niorilji…/Alãgaiu multu pãn’akicãsiiu:/ Patridha nu easti
peaticu di locu/Angãrditu di thãmãheari/ Iu creashi mashi
biriketea/ Tsi u seaminã elji/ Tra s’aducã ankirdãseari di
bolcã…/ Tu Patridha a mea zboarãli alagã/ Ca njeljii
prumveara/ Nãinti di Pashti,/ Sh’vãr’ nu poati s’li talji
Zboarãli’a meali…/ Haristo! ‘ vã dzãcu/ Ãnj deaditu cu
giudicarea /Dukearea trã xinitia/ Sh’libirtatea absolutã!/
Patridha nu putets/ S’nj’u mata loats canãoarã/ Cã nu
shtits iu u’amu ascumtã!/ Sh’cã nu shtits cã ea poati
s’hibã/ Mashi Adiljiatu, Idhee niazvimtã! (Giudico
balcanicu)

În Balcanul obosit de neînţelegeri/M-au judecat şi m-
au pedepsit:/Poetă fără de Patrie! / M-au îmbrăcat în
hainele înstrăinării/ Şi mi-au arătat drumul:/ Liberă
să umblu din loc în loc:/Cerşetoare la porţile zgãrãie-
norilor…/Am umblat mult până am aflat:/Patria nu
este o bucată de pămãnt/Îngrădită de lacomi/Unde
creşte numai recolta/Semănată de ei, ca să le-aducă
profit…/În Patria mea cuvintele zburdă/ Ca mieii,
primăvara,/ Înainte de Paşte…/ Si nimeni nu poate să
le taie/ Cuvintele mele…/ “Mulţumesc!” – vă spun



lacrimile-mi vin!” (Hinc Illae Lacrimae) „Azi am
frământat o pâine/Până acum nefrământată/ am
adunat cuvinte-n căpistere,/Le-am cernut, gunoiul să
cadă,/Să rămână cele grele/Și cu sunet de stele! ...”
(Pâinea de cuvinte) „Ce fac? Mă-ntrebi/ am grijă de
cuvinte.../Le adun zi de zi/Într-o stână imaginară!/
Cuvintele albe, cuvinte negre/Se despart și se adună/
Le chem și le îmblânzesc/Le mângâi și le rânduiesc/În
caravană le pornesc! (...) Ascult vuiet de cuvinte ce
cântă/Nu-i clipă mai naltă, mai sfîntă!” (Caravana
cuvintelor)

Kira Iorgoveanu este o poetă importantă a
literaturii europene pe care se cuvine să o celebrăm.
Dar, înainte de toate, ea este marea poetă a armânilor,
a limbii si literaturii armâne din trecut și de azi. Ce va
fi în viitor, numai Dumnezeu poate decide.
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–Odată cu judecata/ Mi-aţi dat sensul/ Înstrăinării şi
libertăţii totale!/ Patria nu mai puteţi sã mi-o luaţi /
Căci nu ştiţi unde-am ascuns-o!/ Voi nu ştiţi că ea
poate fi/ Doar Adiere, Idee neînfrântă! (Judecată
balcanică)

Această imensă neliniște, după cum spuneam, nu
este o neliniște metafizică, ci una concret tulbură-
toare, și nu înaintea morții personale ci a extincției
unui întreg neam. Poemele tulbură cu disperarea
reiterată a profeției sfârșitului. Transhumanța milena-
ră a neamului armânesc s-a oprit; dislocați din spa-
țiul originar, armânii ca nație așteaptă să dispară.
Copiii lor, învățând la școală în limba țărilor în care
trăiesc, au uitat sau uită limba maternă. Absența
locului de origine, a matricei originare este devasta-
toare. Într-un volum de proză poetică în curs de
apariție, un personaj fantazează astfel: „Închid ochii
şi văd în faţă un munte mândru, frumos… Aud
foşnetul frunzelor, miroase a iarbă de primăvară.
Câlivele din Bachiţa (din muntii Macedoniei)! De
acel timp îmi este dor!” …”Acea viaţă am îngropat-o
pentru totdeauna. Ce ştiţi voi despre cum este să te
trezeşti dimineaţa şi să vezi cum vine soarele din
spatele muntelui? Acest paradis este pentru
totdeauna pierdut! Mă arde asfaltul pe care-l calc.
Arunc apă şi aburii se ridică… Nu se simte răcoarea
pământului.”

Volumul bilingvAhapsi Lingvisticâ/ Condamnare
lingvistică conține un adevărat manifest în acest sens.
Poezia nu este doar o formă de existență, ci și una de
rezistență lingvistică. Aș spune chiar politică. Jalea
pierderii limbii este copleșitoare. Redau fragmente de
poeme din volum, așa cum au fost transpuse de
poetă din armână în română: “Cuvintele – rufe-
ntinse pe sfoară -- / putrezesc de-așteptare... /uitate,
le bate vântul și ploaia...” (Uitatele cuvinte) „Cuvintele
mele nu mai folosesc nimănui.../ Urechile ce le-
ascultau sunt prea departe!” (Cuvintele) „Te scriu
rupându-te din mine/Cu durere caldă, nevindecată/
Cui să te arăt? Nimeni n-are nevoie de tine!...//
Nembrăcată în straie străine/A mea pe veci să
rămâi/Caci stiu numai eu am nevoie de tine!”
(Poezia) „De-aici lacrimile-mi vin!/Îmi spuse graiul
de mamă!/De sute de ani/Pe drumuri de hoți/M-
aruncară (...) Mă dezbrăcară de straie/Și mă
rușinară!/Mi-au turnat sânge și venin/ De-aici



către casă pentru un alt cvintet de vreme
și de însingurare

ca să mă întrețin din nou cu cei de mult duși
și- a nu mai crede că trăiesc doar eu

deraieri și însingurări

spre a mă așeza mai întâi pe prag
pentru a hrăni un câine ori altul pe care-i întâlneam

în nopțile hălăduielilor mele pădurelnice, și care nu se
mai dezlipeau apoi, ca printr-un miracol de mine.

Copil fiind, eram mai ales învăluit de liniștea
fără urme de vorbe, însă mulți nu auzeau

ce nu rosteam, nici ce nu gândeam.

presupuneau însă mereu. nu mă întrebau.
ce să le fi și spus?

eram construit din presupunerile lor
pe care le preschimbau treptat în certitudini.

Doar mama, pe măsură ce timpul trecea
și eram deja un bărbat trecut bine de treizeci de ani
când îi înșiram pierdut durerile care mă striveau

mă privea albă
cu-n chip impenetrabil, cu ochii
negri, uscați și reci și tăcea fără nici o tresărire.

Asta mă ajuta mai mult decât orice vană consolare

ori ascultatul în doi peri al unuia ori altuia
din numeroșii binevoitori, cutremurându-mă.

Fie în trup, fie fără de el, am rămas și rămân
același în miez

Din fiecare sentiment pe care-l înghesuim
în cuvinte rămâne mereu un rest

alunecând în adânc, încât la urmă avem
resturi de poeme, resturi de povestiri,

amânări, mai mult ori mai puțin firave

ANDREI ZANCA

Lumea liniștii

lumea liniștii e mult prea departe de lumea vorbelor
după cum lumea ecranelor e tripla noastră iluzie.

Ziua în care ne stingem e ziua-n care-i iubești
cel mai lung pe cei ce rămân, iertându-te, iertându-i

sorbit de-o altă iubire căreia nu-i putem
face față, fără să ne mistuie.

Altminteri, doar să te înalțe-n slăvi, cu ipocrizie
și-n van, lumea ori să te bucuri mereu de o prezență,

a harului?

Azi nu mai am întrebări, doar spuneri

desprinse spontan din experimentele
mele, oricum ar fi fost, însă pe care

unii le țin drept răspunsuri

nu mai aștept pe nimeni

ca pe vremuri, când spre a ieși în lume
treceam mai întâi prin cârciumi, spre a fi
la fel cu cei întâlniți, dintr-o nereținută sete
zadarnică, de-a le fi aproape, smerit

spre a nu mă îndrepta ca alungat din nou



ca și sistemele pe care le înfiripăm
cu măreție și-n care rămânem prinși.

Însă acest rest ne va lua dincolo de mână
determinându-ne imperios reîntoarcerea, și dacă

doar între doi arbori, pădurea

doar între două cuvinte, poezia, totul

se petrece-n liniștea-n care nu te vei

mai întreba ce va urma, așadar

tainele pe care le ducem cu noi în moarte
se risipesc fără de urme în fața celor
ce ne vor întâmpina, și pe care nici

măcar nu le bănuim

„Acum că înțeleg e semn curând de ducă”, spune
fără nici o urmă de regret. „țările sărace vor trebui
să aibă grijă de cele bogate”, mai zice, surâzând.

drumuri parazitare. drumuri decadente.

era orb, surd și totuși
își iubea apropiații, încât mulți se întrebau

cum face asta fără să-i vadă, fără să-i audă

îi simțea, îi aud și acum șoapta unuia, care s-a dus

într-adevăr, dacă te uiți la o viețuitoare și la omul
de lângă ea, ți se lasă greu în genunchi rușinea

în fața blândeții și demnității
din dăruirea lor loială, unde

până și arborii-s mai sociali, mai solidari
când dau energie și cele trebuitoare

arborilor mai firavi

fiind mult mai legați între ei decât noi, oamenii

cum întâia gură de aer a unui prunc

se întâmplă, căci nimeni nu l-a deprins
să respire

În noaptea asta mi-am slobozit până și mersul
ca el să o ia fără de mine printre arbori

lepădându-mă de sine, înconjurat de căinii mei
culcați în jurul meu și care se uită aprins

și totuși blând în ochii mei de parcă-n mine
se întrevede lent un licăr de nesperată prezență

Cronica în staccato, drept liant

remunerații pentru cărțile scrise, n-am luat,
dedicații
prin librării, nu amavut prilejul, nici șansade-a le așterne.

ai mei au deschis câte o carte, fără să o parcurgă
doar răsfoind-o cu larghețe, cât se încălzea ciorba

cum consoarta, în cei, mai mult de patruzeci de ani
în vreme ce rudele și cunoscuții mă întrebau

politicoși, cum se cerea

cu ce și mai ales, dacă m-am ales
cu ceva după atâta trudă.

Am iritat în schimb serviciile, care mă plasau
în fiecare an la altă școală, în alte locuri învecinate

lângă alți membri învecinați așezării mele natale
oameni de-ai lor

se bazau pesemne pe liniștitoare mea înclinație
spre autodistrugere, spunându-și între ei: nu-i

de-al nostru.

Apoi, m-am înstrăinat de dragul alor mei
spre a-și putea alege și ei un drum în viață

cum le spunea mama lor



drept singură rugă
drept singur cuvânt doar

gratitudinea

Drumuri fără de timp

Și dacă am pune cap la cap toate drumurile
străbătute laolaltă cu câinii mei, la urmă ar rămâne

doar clipa nesfârșită

când ne-am privit în ochi unul pe altul
atât de adânc, încât am simțit că nu ei mă privesc

prin ochii lor
cu sacră tandrețe și încredere.

Duhul curge lin ca apa - singur nu e decât
cel care desconsideră, respinge aproapele

așa cum în noblețea ochilor lor de câine
îmi puteam spăla pe-atunci sufletul.

ochii adevărului - nu cei ai rațiunii -
îl tulbură de fapt

Strălucirea sacră se răspândește, ne pătrunde

străbate la rândul ei totul, ca noi să putem
într-o zi silabisi limbajul fotonic, unde

așa-numitele legi nu sunt decât binecuvântare
și har, fiind de la început în noi, treptat îngropate.

Și chiar dacă unii nu pomenesc nici un nume, niciodată
și nuvorbesc nicicânddespre o prezență resimțită adânc

sunt cei ce împlinesc și se împlinesc

Am făurit prin instituții un dumnezeu după chipul
și asemănarea noastră, în lipsa duhului

când e doar iubire deplină, pură

și-ncet am ajuns, cum spunea, sfâșietor de adevărat
Marmeladov: înțelegi dragule, să n-ai unde te duce?

deși n-am fost singur niciodată, Hristos și câinii mei
nenumărați și dragi,mă însoțeaucândcolindampădurile.

Regretați și deplânși - aveau demnitatea
pe care mulți din noi nu o mai au, până și atunci

când se retrăgeau, erau de negăsit

atunci, când simțeau că le-a venit ceasul, însă
ca printr-un făcut, mereu altul se ivea
și nu mai pleca. nu mă lăsau
nici măcar să mor de grija

și de dragul lor.

Un sentiment de orfelinat mă bântuie azi
în lumea asta, înspre capătul ăstei vieți

în care n-am aparținut

nici unei organizații ori servicii de groază
n-am aparținut nimănui

în fragmentele astea abia schimbate
ale vremurilor românești, transilvane,

pentru mine mai mult pădurelnice

Însă flacăra-n mine mai arde. Cuvintele nu s-au răcit.

Azi frunzele curg și apele înverzesc curate, limpezi
între malurile pline de sălcii și pietre ale copilăriei

unde o prezență se desprinde ca o aromă
din tot și din toate, îngăduind nuanțe inconfundabile

străbătute mereu de Hristos în siajul duhului sacru

precumun copil, maimult atras de culori și de așternerea
lor dupăvoia proprie, decât de vorbe, nesinchisit de erori

greșeli ori eșecuri

La urmă rămâne



aproape și tainic într-un loc aflat nesfârșit
de aproape și asta, prin însăși ignoranța
și amânările noastre -

dacă acest câine, cum spuneam, ar sări la un om, oare

nu deținătorul lui - de la care pleacă vibrația ascunsă
a uriimocnite, a răului sădit treptat / molipsind -câinele

va fi cel vinovat

tot câinele, care preia mereu dispoziția
cea mai tăinuită a deținătorului său și vrea
cu inocență, să-și arate astfel loialitatea

credința, vrednicia

Cum eu pe când aveam în curte peste șapte câini
- întâlniți noaptea în hălăduirile mele neliniștite
și care nu se mai despărțeau apoi de mine
urmându-mă pretutindeni - câini dragi

care atunci, când trecea cineva prin fața gardului
de sârmă, săreau lătrând la el

agățându-se cu labele de gard, încât un biciclist
s-a oprit, spunând:

„Domle, ca la stână ...”, și-am râs amândoi . . .

Ammai râde azi oare împreună
ori m-ar amenința cu judecăți și tribunale?

De-am fi și noi aidoma câinelui
preluând de la Hristos dispoziția pașnică, iubitoare

n-ar fi oare atunci îndată, spre a folosi termenii arhaici,
cerul pe pământ?

Refuz
 
să trudești din greu până-n zori, spre a uita.

Acum, cărările bătătorite
dintre case-s năpădite
de buruieni.

și-atunci mai poate fi gelos, amenințător, despotic
răzbunător, cumdespoții istoriei, când e doar nicicând

atinsă, vibrantă iubire?

ruga e mai ales atitudine

nu bolboroseală neoprită

cum ai spune - sunt mai tânăr și-n același timp
mult mai bătrân ca mine

chiar și acum în casa arborilor, unde
apele curg firave și neoprite ca și duhul
să trecem așadar mai departe.

Unii își poartă cu sine recluziunile
jilavele celule, cum poartă dintotdeauna

în ei și ce numim arhaic cer și iad, însă
neajutorarea mistuie cândva toate reținerile

și ruga se înalță de la sine, ca-n clipa morții
necredinciosului, când prin ultima suflare

rostește-n șoaptă o singură adresare

mereu aceeași, oare

din ce adânc vine ea în ultima rostire

prin ultima răsuflare?

Nu e mai important decât toate cărțile, fie și sfinte
adevărul trăit din care s-a mistuit până și moartea?

Mulți repetă răul, fărădelegile, nu prin voie bună
ci mai ales alunecând din nou în ele, cum luăm
mereu și oriunde cu noi, ce n-am putut ierta.

Și dacă un câine însoțit de deținătorul lui

- și nu de stăpânul lui, cum de secole
îl tot denumim, aidoma cerului în care ar viețui
Lumina șiAdevărul, pe care le respingem spre aperpetua

și nu le primim acolo unde suntem, unde sunt și ei,



freamătul întâmpinării, stins.
 
abia de se mai întinde-o mână la nevoie.
 
pământul tremură de alergii
iar apele-s acum sălcii.
 
din arborii răriți
cad frunze-n toiul verii

cu ochi stinși
coboară vietățile-n așezări
 
poetul întins pe catafalc
e un timbru rar, lipit pe un plic
ce nu va ajunge la destinatar
pesemne niciodată
 
valoarea timbrului
sporind în vreme, mulți
se întreabă cu falsă inocență

supuși, slugarnici, mânați fără nici o împotrivire:

„spre a uita ,ce?”

târziu.
 
Cărările bătătorite dintre case-s năpădite de buruieni.

O floare de câmp se mai înalță, când vântul le culcă

la pământ.

VALERIU STANCU

rugă păgînă
 

în amintirea prietenului Denzo

 
M-au învăţat părinţii-n rugăciune
Să-ţi spun ce vreau, că ai un suflet bun;
Dar din ce-aveam odinioar’a-ţi spune
Azi, Doamne, nu mai am nimic să-ţi spun.
 
Așa că nu-ţi voi cere viaţă lungă;
Deja îmi pare c-am trăit destul.
Povara clipei, iată, mă alungă
Din lumile de care sunt sătul;
 
Nici glorie acum nu ţi-aş mai cere,
Că-i vanitate spulberată-n vînt
Şi-ar trece-aşa cum trece o părere,
Ca tot ce vieţuieşte pe pămînt;
 
Pentru păcate nu aş vrea iertare;
Le voi plăti la timpul cuvenit.
Dar cine-n ceruri poate să măsoare
Împătimirea-n care ţi-am greşit?!
 
De ce-aş mai vrea să-mi dărui azi iubire?
Să se prefacă-n umbre de statui?
Urzeala din cămaşa mea de mire
Nu aş mai ţese-o-n straiul nimănui.
 
Nimic din ce-am cerut nu ţi-aş mai cere :
Ce-i pămîntesc de mine s-a desprins,
Dar dacă vrei să nu plec în durere
Ori încă să-mi lucească ochiul stins
 
Şi, dacă-n nesfîrşita-ţi îndurare
Ai face o minune pentru noi,
Din veşnicii de dincolo de zare
Adu-ne, Doamne, cîinele-napoi!



nii, a afirmat că „națiunile vor pierde bătălia culturală
a civilizațiilor”. De-în-da-tă!

În ce ne privește, suntem „protocroniști” și pri-
vind gospodăria țărănească. Un asediu sistematic s-a
produs contra ei, începând cu 1944. „Nu întâmplător,
în chip nimicitor, s-a abătut furia satanică bolșevică
asupra satelor, cele care poartă chipul românesc”, nota
Alexandru Nemoianu în 20 septembrie a.c. (v. Hidosul
plan „Kovesi 2”).

Acum, când trendul neo-marxist e poligamia,
deranjează caracterul tradițional al familiei rurale. Or,
familia țăranului a fost punct de rezistență în cele mai
grele cumpene ale istoriei. Un teleintelectual realizator
de emisiune, Prelipceanu, mereu uluit, mereu mirat
(ca expresie) de el însuși, susținea într-o marți, 28
septembrie, la ceas rău: „Trebuie să-i scapi pe copii de
părinții lor.” Zis și făcut. Românii (patru milioane, dar
se poate și mai rău) și-au luat lumea-n cap, iar părinții
au fost despărțiți de copii.

Și, cum enervează legătura țăranului cu pămân-
tul, au venit retrocedările. O statistică arată că numă-
rul de țărani fără pământ a crescut din cauza împro-
prietăririlor ilegale sau cvasilegale. „Pădurili, pădurili!”,
urla un parlamentar (culmea, din PNȚ), în bondiță
și-n ițari, poreclit Kimir-Sen. Le-a obținut pentru sine.
Acuma, pădurile pleacă afară în trenuri și-n camioane,
iar țăranii se încălzesc cu rumeguș. Și s-au retrocedat
pășuni după pășuni..., ba chiar a fost deposedat de
avutul său un sat întreg. Iar guvernanții pendulează
între dispreț și indiferență.

Nici gospodăria țărănească de subzistență nu
place. Fermizarea, da. Finanțările europene nu merg
spre ea, ci spre ferma industrială. Munca la țară? De-
clarată oroare. Poate pentru că etnosoful anonim spu-
ne că „banul trebuie să fie muncit”? Mi-a fost dat să o
aud, la un congres, pe o cercetătoare de la Institutul
de Etnologie și Folclor „ Constantin Brăiloiu” susți-
nând că trebuie să renunțăm la vocabula țăran pen-
tru cea de fermier. Noțiunea de țăran – prohibită?
Bauer nu mai zic nemții? Paysan nu mai spun fran-
cezii? Mă îndoiesc.

„Trăiește românește!”, se aude inevitabila recla-
mă-îndemn. Cum? Cu brânză sintetică și ulei de pal-
mier, cu vacă mov de ciocolată? Și-mi amintesc de
proletcultista Veronica Porumbacu admirând, în
cadrul unei „vizite de lucru” a Școlii de Literatură, un

MAGDA URSACHE

Satul din colțul ochiului

„E liniște-n Poiana lui Iocan,
Scheaună vântul prin salcâmii-n floare,
Fierarul mucalit și năzdrăvan
Bate-n trei colțuri stea de șezătoare.

Nici sape nu mai ies de sub ciocan,
Nici pluguri, nici cădelniți, nici topoare;
E liniște-n Poiana lui Iocan
Și cade-un frig în oase care doare.

E liniște-n Poiana lui Iocan,
Doar Moromete scurmă îndărătnic
Cenușa adunată peste ani
Cârpind ograda c-un uluc părelnic.

Ci iar se scurge vântul prin salcâmi
Și va lovi tăcerea an de an
S-a stins cel mai țăran dintre români
Și-i liniște-n Poiana lui Iocan.”

Ion Andreiță, Poiana lui Iocan

Spuneam, într-un foileton privind ciurul și dârmonul
cenzurii, că ținta predilectă a criticaștrilor corect po-
litici este literatura scriitorilor amprentați național. În
procesul canceling, a-ți apăra stilul etnic a devenit egal
cu a fi șovin, xenofob, stupid sau fundamentalist reli-
gios. Președintele Macron, cuprins de darul previziu-



Moscova”, cântărețul înlocuind merele cu „trei flori
într-o basma”. Fie și frunze și flori, dar pe-ale lor
morminte. De eroi.

Am citit, în ultima vreme, multe Amprente
semnate de Ion Andreiță. Episoade dintr-un proiec-
tat roman intitulat Banii miresei. Badea Ion, „pălmaș
al condeiului”, cum se autodenunță, nu se lasă im-
presionat de sentința că poezia și proza, ambele ru-
rale, sunt condamnate lauitare. Poate și condamnabile?

A spus V. Voiculescu, atacat ca „fundamentalist
ortodox”: „Sunt născut la țară... cel mai mare noroc
din viața mea.” Și da: „Satul românesc este o lume”
după Mircea Vulcănescu. Țuțea, plecat la carte des-
culț, se lăuda și el cu originea țărănească. Ion Andreiță
scrie despre „sărăcia aristocrată a țăranului român”
și descrie starea de aristos (trimitere la Duiliu Zamfi-
rescu și la celebrul discurs academic). O face simplu și
expresiv, ca „la origine”. Exprimarea e directă și pre
înțeles, când toate au căpătat „mască”. Și câte aiureli
nu se tipăresc despre țăranul român: că „nu distinge
binele de rău”; că poporul român, și-n special țăranul,
n-ar fi sănătos mental. S-ar putea scrie o istorie a isto-
ricilor isterici, a căror preocupare e de-constucția de
mituri identitare, de eroi, de bărbați de stat adevărați,
de caractere.

Pământul e carne din carnea țăranului. „Înclisat
cu sânge” la Mărășești, apoi „înclisat cu sânge” la co-
lectivizare.N-o fi fost sănătos la cap țăranul român
când, dezrădăcinat din rostul lui, a dat cu baltagul în
activiști? Un fapt dramatic, petrecut în Icoana: șeful
echipei de tractoriști manevrați de propagandă, a fost
lovit de țărani și a ajuns infirm. L-a ajutat, tot restul
lui de viață, o fată de chiabur, din locul pe care voia
să-l colectivizeze. Satul românesc e „în linia lui
Dumnezeu”. Acolo, omul sfințește locul, după Ernest
Bernea.

Din șirul de Amprente, mi-a rămas în minte
Florica, mama. Călcâiele cu crăpături erau ca niște
tranșee pentru bătălia cu pământul nesupus. Aceleași
crăpături dureroase le avea și în suflet. Cu vadra de
lapte în spate, mergea șapte kilometri să-și hrănească
fiul bolnav de icter. „Pământul nu mai putea face față
la legile bolșevice.” Din ultima căruță cu grâu, a cin-
cea dintre cele cerute la cotă, Florica a umplut o stra-
chină. Atâta tot și tot: „Pentru pomana morților”. A
fost „ridicată” pentru sabotaj. Sate întregi au fost

mânz frumușel. I-a trântit-o Ion Gheorghe: „E vițel.”
Să-i dea Dumnezeu pământ ușor de flori poetului
ierbii de acasă.

Într-o vitrină de pe strada Sărărie din Târgul
Ieșilor, s-a lăfăit multă vreme un anunț: „Vindem
Beens”. Știți de unde importăm fasole? Din Grecia.
Mălai? Din pusta ungară.

Călin Georgescu, la Gold FM, spune apăsat:
„Țăranul român trebuie să fie rege, iar clasa de mijloc
să-și recapete conștiința națională.”

Rege? Între timp, proprietatea rurală e aproape
destructurată. Un țăran amărât, ajuns pe micul ecran,
se plângea că trebuie să vândă patru litri de lapte ca
să-și cumpere un litru de apă minerală. Cât despre
middle class sau uper middle class, e greu să-și recape-
te conștiința națională. Mă refer la intelectualii țintiți
pe Putere. N-or să-mi placă niciodată și punctum.

Da, distrugerea materială a mediului rural se
realizează pas cu pas. Cultural? În „România edu-
cată”, școlile sătești se închid, bibliotecile sătești
dispar una câte una. Ce face primarul? Nu ceea ce
făceau preotul și învățătorul. Zice Lucian Avramescu,
despre salcâmul lui Moromete: Nu, nu-i tăiat, crește
în odăile caselor abandonate de țărani. Dar câți se
opun ultraprogresiștilor puși pe dizolvarea satului
clasic? Rokerul Cîțu cumva? Cel care crede că tră-
im bine mâncând pâine congelată, de import? El
pâine nu mănâncă.

Ce-i drept, dacă țăranul a fost trimis la muzeu
(Muzeul Satului câți mai știu unde este?; la Muzeul
Țăranului Român se vizionează filme LGBT), partea
spirituală e mai greu s-o distrugi, dar nu imposibil.
Capodoperele Miorița și Meșterul Manole au fost
scoase din manuale. Întreb: unde se manifestă sim-
țul sărbătorescului și al ceremoniei mai puternic
decât în poezia orală, eliminată, după noul canon,
din Facultățile de Litere?

Mircea Platon mi-a dat cam cu fereală (poate
mi s-a părut numai, el fiind unul dintre puținii in-
telectuali care se luptă cu antiromânismul) mono-
grafia despre Al. Vlahuță. Nu, Mircea Platon, nu
mă tem de curentul sămănătorism. Firește, cel de
calitate. Și nu întâmplător literatura orală e respin-
să în același mod ca poemele despre eroi. Recent,
am auzit „adaptarea” unui cântec de război antiso-
vietic: „Șapte mere-ntr-o basma / Și-am pornit spre



păgubaș literar nu este.
Nu, proza rurală nu va fi învinsă de cea urbană.

Scrisă cu talent e doar una: cea rurbană.

Nota bene: Ion Andreiță e un europenist convins,
a mâncat Franță pe pâine. Scrie europenește, dar
românește.

împușcate pentru sabotarea „procesului de colectivizare”.
Alt destin? Înnebunit de cote și de activiști, un

Gheorghe a luat-o pe Argeș în sus, spre șantier, să
construiască o cale ferată. Unde duceau șinele? Nică-
ieri sau la dracu. Nimeni nu știa unde. „Drum închis!”,
scria pe o scândură, cu litere crăcănate. „Înaintarea
interzisă!” Hei-rup-ul aducea posturi, funcții „de
răspundere”. Gheorghe a fost dăruit cu costum de
brigadier, albastru ca ceru (îmi asum cacofonia). I se
părea că arată a „astru orbitor”, de vreme ce mergea
mândru la hora satului, fără să salute pe nimeni.
După ce s-a întors la meseria de „țăran de luncă”,
Gheorghe a reînvățat să dea bună-ziua oamenilor.

„Cu pământul tras până la glezne” merge țăranul
lui Ion Andreiță. Am mai întâlnit la alt poet, bucovi-
neanul prin adopție Gheorghe Lupu, existența glodu-
lui care nu-l lasă pe sătean să plece. În Amprenta unui
gând. Încotro?, Andreiță îl vede „abia smulgându-și
picioarele din pământul ce i le ținea zălog”. Când nu
poate lua o hotărâre, „se poticnește pe drum întins
ca-n palmă”. Altfel, are pasul hotărât, de om care nu
moare de drum lung. Iar drumul – miraculos ca
orice drum de poveste – face ce face și-i întinde în
față o răscruce suspectă. Alegerea nu-i greșită pentru
că îl duce înapoi, din dealul șantierului, în valea lui.

Ca și mine, probabil, Ion Andreiță a fost șocat
de nepriceperea celor care l-au luat la deal-vale, ca să
zic așa, pe Lucian Blaga, pentru „infinitul ondulat ca
orizont specific al culturii românești”. Doina l-a dus
pe poetul Blaga la plai ondulat, împărțit în plan înalt
și vale. Și cât s-a râs de spațiul mioritic! După Marta
Petreu, moartea mioritică arată un popor neevoluat.
N-am prea înțeles de ce.

Revenind la Amprente: calul trage mereu acasă,
în Căruța cu dragoste. Profită de somnul stăpânului
și-l întoarce din drumul spre marginea orașului. Și
nu-i un mit, ci o realitate colectivă, că țăranul a fost
scos, în socialism, din locul lui și adus la mahala.

Discutam cu Conu Niculae Gheran, enervat că
Rebreanu e considerat un canon depășit. Și nu numai
Liviu Rebreanu, dar toți autorii de proză rurală, de la
Duiliu Zamfirescu la Agârbiceanu, de la Sadoveanu și
Preda la ruraliștii contemporani. „Ei, dacă Rebreanu
le miroase a bălegar, să scrie ei un Ion. Dacă Preda e
depășit, să scrie ei ceva mai bun decât Moromeții”,
mi-a spus rebreanologul prin excelență, care numai



Cei care te iubesc pretind că tu ești
un clavecin din carne, o rouă;
cei care nu se mai gândesc la tine, muți
că te-ar fi cunoscut, mustrându-mă
pentru cea mai mică silabă, dar sunt
în fiecare seară aceiași cei care te așteaptă,
la marele final al cântului meu.

Unde este gâtul tău, împletește jurăminte false?
Unde este șoldul tău care mă deconsiliază
să adorm în brațele tale? Tu minți:
un râu s-a pierdut în urechea ta,
un mânz ți-a murit între degete
ca un volubilis*. Tu mă condamni,
îmi interzici să exist în adâncul tău:
căci aș putea deveni tramontana**
care-ți umple pleoapele cu broaște.
Nu mai spune nimic! Evită poemul meu,
îngroapă silabele mele sub pielea ta:
ele măgulesc setea, apoi tot ele seamănă
nerecunoștință, îndrăznind să te despartă
de căldura mea. Izgonește metafora:
ea nu face decât ca un cuvânt deznădăjduit
să-ți fure sânii pentru a-i dărui aurorei.

* tufă tîrîtoare
**vântrece și violentdinspre Alpi spreMareaMediterană

Mereu prea dezbrăcată, mereu în căutarea
genunchiului meu, ești tu cea care-l place,
ești tu cea care-l blestemă. Niciun poet
nu poate încheia, fără să strice
conturul, silabele care compun
ferocitatea ta. O pasăre tainică
îți acoperă Metamorfoza
a devenit rochia ta de dimineață;
tu o pui drept răzbunare
cum a-i pune cel mai simplu suspin;
o scoți uneori, când șoldul tău
cere de băut. Tu nu-l poți deschide
fără să întrebi mai întâi cele două gazele
care trăiesc în ochii tăi, sau condorul
al cărui râs amintește brusc
de poemul meu care te-ar termina.

ALAIN BOSQUET

(1919 - 1998)

SINCOPE

Tu ești tragediana care merită
douăzeci de suicide pe zi; tu te acoperi
cu intoleranță, iar sânul tău ipocrit
îmi alunecă printre degete ca o năpârcă.
Iubit care surâde ori poet impetuos,
învăț pe de rost ce rostesc oasele tale:
„Sfârșitul lumii are loc în arterele noastre
printre fructele ruginii și păsările
care nu mai îndrăznesc să se miște”.
Dacă vrei să trăiești, ia seamă de poemul meu:
care-i oglindă, și fă-ți adăpost în miezul acestei cărți
fără a înțelege un cuvânt. Adevăratul farmec
este în îndoială, femeia care rezistă chemării mele
ca și răsăritului de soare
și care, cu ochi cerniți de verbe triste,
urmează vechiul poem plutind în vânt.

Disperarea ta, această sete de gazelă;
voluptatea, acest dar pe care tu îl dezminți,
căci tu ești aceea care nu mai vrea să i se adreseze
cu prenumele de reptilă dormind.
Tu nu mai ai vertebre; îmi explici
tragedia ta: ți-au tăiat mâinile
pentru a face un cadou muzicii,
fără nici un țipăt, fără un oftat uman,
ca și cum am tăia flori încremenite.



Ziarele

Mâine voi dispărea. Sfârșitul, suferințelor!
Titanicul nu s-a scufundat. Saint Petersburg-ul
A rămas calm în luna martie.
Este nevoie, cred eu,
În lumea asta timorată de noutăți despre iubire,

De mesaje de pace. Eu susțin că Robespierre
La nouăzeci de ani culegea mimoze.
San Francisco nu a ars. Semeț
Gandhi a mângâiat un zebu bătrân. Cine s-a impus

La porțile Berlinului? Eu știu că victoria
A fost de ambele părți. Poporul marilor ducate
Își depune ouăle de acum în cuptoarele
crematoriului.
Copii merg la carnaval la Ravensbruck.

Fără ziare! Omenirea ar fi mai înțeleaptă
Uitând totul. Messina tremura ca o trestie?
Hiroshima s-a înălțat în nori
Ca să devină, din pagodă cu cioc, un porumbel mare.

ZĂPADĂ

Cometa e rănită. Vată. Vată.
Arborele este în comă. Vată. Bandaje.
Cerul se stinge. Pentru ce-l mai operează?
Epidemia se vindecă prin imagine.

Avertizați părinții, vechii prieteni.
Bandaj. E pregătită injecția?
Las-o să intre: ursul, mărul, furnica,
Ecuatorul, vulturul cu patru capete.

Oceanul chel a părăsit spitalul.
Va trebui să i se amputeze mai multe insule.
Vată. Verbul pentru el va fi fatal.
Convalescență. Ninge peste oraș.

Câte stepe devastate la infinit
pentru a crea un suflet?

Câte stele
ucise între stele
pentru a crea o inimă?
Câți zei spânzurați,
și zei care spânzură oameni
pentru a forma un spirit?
Se recuză cunoașterea.
Se pedepsesc gingășiile sale.
Ah cât de bună e pâinea terorii!

Când tu pătrunzi
adânc în tine,
orbit de sânge
precum în ceață
strangulezi din greșeală un zeu,
tu nu găsești nimic, nici carne nici suflet,
ci o angoasă cu plumbii ei,
și, foarte aproape de inimă,
apăsat pe spirit,
tu nu supraviețuiești nici un sfert de minut,
căci te imaginezi un diftong
în mijlocul unui poem.

O zi de după viață,
ne vom putea naște unde vom dori:
în iasca de foc,
în zorile goale,
în beția ramurilor.
O zi de după viață,
noi vom putea recunoaște
ceea ce suntem:
sângele, carnea și sărutările mai lungi
decât stolul păsărilor palide în azur.
O zi de după viață,
noi vom avea decât frați:
fluviul înaintea apelor sale,
vulcanul sub păpuriș,
păstrăvul învățând să înoate.
O zi de după viață,
noi vom face alegerea noastră:
existența, moartea, inexistența.

Și dacă într-o zi un hoț
ne va fura angoasa?



De parcă am fi străbătut lumea,
ca și cum ai alerga un unicorn
în adâncul unei păduri unde nu-i niciun arbore.
Astăzi seară, noi revenim, plini de respect,
în limba natală, cea veșnic neînțeleasă:

* Poeme din volumul „ Un jour après la vie, ” (O zi
de după viață) editura Gallimard, Paris 1988.

ALAIN BOSQUET

Anatole Bisk, cunoscut sub numele de Alain Bosquet,
s-a născut la Odessa (Ucraina) la 28 martie 1919 și
decedat la Paris la 8 martie 1998, poet și scriitor
francez de origine rusă. Emigrat în Belgia, a studiat la
Universitatea Liberă din Bruxelles, apoi la Sorbona.
În 1958, a plecat în Statele Unite, unde timp de doi
ani a fost profesor de literatură franceză la Brandeis
University (Massachusetts). Apoi, în perioada 1959-
1960, a fost profesor de literatură americană la
Facultatea de Litere din Lyon. Din 1961 până în 1971
a fost director literar la editura Éditions Calmann-
Lévy. Traducător și critic literar, colaborator la
revistele: Combat 1952/1974; Le Monde 1960/1984;
Le Figaro și Le Quotidien de Paris. Majoritatea cărților
sale de poezie au fost publicate de editura Gallimard.
A fost ales membru al Academiei Regale de Limbă și
Literatură Franceză din Belgia în 1986. A fondat și
condus revista Nota Bene din 1981 până în 1995. A
fost membru al comitetului onorific al Casei Inter-
naționale a Poeților și Scriitorilor din Saint-Malo.
Alături de Yvan Goll, în 1943 a fondat revista Hémis-
phères la New York. A decedat la Paris pe 17 martie
1998 și a fost înmormântat în cimitirul Montmartre.
Premii literare: Premiul de poezie Le Metais-Larivière
(acordat de Academia Franceză), 1986; Premiul
Chateaubriand, 1986; Premiul Saint-Simon, 1987
pentru Scrisoarea către tatăl meu care ar fi împlinit
100 de ani; PremiulGoncourt pentru poezie, 1989.

Traducere și prezentare: Eugen D. Popin

Și dacă într-o zi cu gâtul întins
precum o girafă sub arbori,
noi nu vom găsi alt aliment decât norocul?
Și dacă noi într-o zi îl vom ierta pe Dumnezeu
pentru că ne-a nimicit înainte de a fi cutezat a ne
crea?
Și dacă noi într-o zi vom accepta viața
ca și o otravă
care ne oferă o tânără iubită
pentru a-și dovedi iubirea?

Vorbiți-ne despre poemele
alergând printre mesteceni.
Fiți foarte inocenți,
ca și cormoranul care pescuiește o insulă,
ori fluviul adormit într-un pat străin.
Fiți foarte simpli:
pâinea nu vă vrea niciun rău,
nici vipera domestică,
nici soarele pe care-l poți mângâia ca pe o căprioară.
Țineți minte că arta
este cel mai plăcut exil.
Și apoi odihniți-vă:
o furtună tandră
va pune un al treilea ochi pe fruntea voastră.

Murim mulți,
ca să facem loc
oxigenului, nevăstuicii,
norului senin,
soarelui, țânțarului,
spânzurătorii,
catifelei albastre,
mai vrednice decât noi.
Omul, acest coșmar al materiei.

Noi ne-am născut în acest poem.
Hrăniți cu imagini
și proverbe otrăvitoare,
noi n-am știut nici să trăim nici să murim.
Bucuria, suferința și apoi indiferența...
Noi eram uneori obiecte,
alteori plante pașnice.



popoarelor romanice orientale, precum istrioții și
megleniții.

Vlachica este o carte complexă scrisă cu multă
migală și cu lux de amănunte; o poveste care se
desfășoară pe mai multe paliere, dar gravitează în
jurul unei iubiri interzise. Acțiunea are loc în a doua
jumătate a secolului 18 și descrie în esență o relație
umană neîmplinită dintr-o lume dominată de tradiții
conservatoare, controlată de imperiul otoman și
influențată de evenimente internaționale.

Regiunea central Balcanică unde începe și se
termină romanul este locuită de grupuri etnice cu
origini, religii, limbi și tradiții diferite. Și pentru a
complica situația, etniile care alcătuiesc această lume
au interese și obiective opuse și deseori incompatibile.
Una dintre etnii, de fapt una din cele mai vechi, este
cea Vlahă, cunoscută deasemenea cu denumirea de
Armână sau Aromână. Deși fundalul este o poveste
de amor, romanul reprezintă mai presus de orice drama
aromânilor striviți între greci, turci, macedoneni, albanezi
și bulgari. Grecii sunt creștini și au ajuns până la curtea
imperială otomană, dar sunt egoiști și fățarnici. Mulți
albanezi s-au islamizat iar bulgarii sunt ajutați și insti-
gați de ruși. Toți îi invidiază pe vlahi și vor să intre în
stăpânirea pământurilor lor.

Viața sub turci e complicată, nesigură și riscan-
tă. Vlahii nu puteau avea încredere în nimeni. Bandiți
și briganzi, unii din ei convertiți la Islam, le atacau și
jefuiau așezările și deseori erau încurajați de autorități.
În asemenea condiții, ciobanii vlahi erau înarmați și
cunoscutele lor caravane erau întodeauna escortate și
păzite de oameni de încredere. Familiile vlahe erau
tradiționale și patriarhale, conduse de un respectat
Pater Familias și organizate în clanuri. Majoritatea
vlahilor se considerau rude și în regiunile locuite de
ei, mai ales în sate și la munte, onoarea familiei era
deasupra oricărei legi.

Relațiile aromânilor sau vlahilor cu autoritățile
centrale de la Istanbul, cu cele locale, și chiar cu ierar-
hia Ortodoxă de la Constantinopol, erau complicate
și de multe ori detrimentare. Aromânii încearcau să-
și păstreze tradițiile, se luptau cu autoritățile, se răz-
boiau cu vecinii, se retrăgeau din ce în ce mai mult în
zonele de munte și la disperare își căutau drepturile la
Istanbul, Viena, sau Veneția. Vlachica e un roman
complex și reflectă toate aceste realități și frământări.

NICHOLAS DIMA

Pe marginea unei cronici de carte

Mirela Roznoveanu: Vlachica -- Mountaintops
Above a Stormy Sea of Contending Empires /
Piscuri de munți deasupra oceanului furtunos al
conflictelor imperiale (Xlibris 2021 – 444 pag.)

Am schimbat numeroase idei cu Mirela
Roznoveanu, i-am citit o parte din cărți și articole,
astfel am ajuns să o cunosc bine și să o apreciez.
Mirela a fost scriitor și jurnalist nonconformist și
incomod în țară, care după prăbușirea regimului
comunist s-a refugiat în Statele Unite. Odată ajunsă
în America în ianuarie 1991, ea și-a perfecționat
limba engleză, apoi și-a reluat activitatea de scriitor, și
în mod lăudabil a reușit să devină cercetător și
profesor. Acum ea ne impresionează prin publicarea
unui roman de proporții, scris în limba engleză și
intitulat Vlachica. În aproximativ 750 de pagini
normale de carte, pentru că formatul cărții de față
este de 22 x 28 cm., format biblie, autoarea descrie
evoluția, dificultățile, miturile, legedele și tradițiile
aromânilor ori armânilor (cum se numesc pe ei
înșiși) sau vlahilor (cum sunt numiți de popoarele în
mijlocul cărora trăiesc) din mijlocul peninsulei
Balcanice și își brodează epopeea în jurul unei povești
de dragoste. Vreau să precizez că armânii și românii
sunt popoare înrudite care fac parte din familia



Povestea de iubire dintre Shana și Ali se desfășoară în
paralel cu istoria zbuciumată a acestei regiuni frag-
mentate și frământate din Balcani. Am întrebat-o pe
Mirela ce a determinat-o să scrie acest roman epic.
Răspunsul ei a fost simplu, dar plin de semnificație.

“Mama a fost armâncă, s-a născut în Munții
Pindului din nordul Greciei. Ea s-a refugiat în
România împreuna cu familia si rudele prin anii 1920
când Macedonia, leagănul Armânilor, a fost împărțită
de țările vecine. Mama mi-a îmbogățit și fascinat
copilăria cu poveștile, legendele și foclorul armânilor,
așa cum m-au fascinat și poveștile altor membri ai
familiei. I-am promis mamei că voi scrie o carte despre
armâni și am vrut să-mi îndeplinesc promisiunea…”

Armânii reprezintă un grup etnic puțin cunos-
cut de lumea anglo-saxonă; o etnie înrudită cu româ-
nii, a cărei limbă și identitate sunt amenințate azi cu
anihiliarea. Roznoveanu a vrut să-și cunoască stră-
moșii și să-i prezinte lumii occidentale și în special
Americii. În vederea implinirii misiunii propuse, a
cercetat multe arhive, a studiat documente, și a con-
sultat bibliografii de specialitate. În plus, în vacanțele
de vară și în anul sabatic al New York University unde
a predat, ea a cutreierat țările din Balcani unde au
trăit și unde încă mai trăiesc strămoșii ei. Cunoscând
dialectul armânesc, ea a întâlnit și a vorbit cu vlahi/
armâni atât din unele zone izolate de munte cât și din
diferite orașe. A călătorit din peninsula Istria și
Croația până în Grecia și din Albania la Istanbul.

Pot spune fără reținere că Mirela Roznoveanu
are cunoștințe vaste și o pasiune evidentă pentru
cercetare și scris. Pornind de la o poveste fictivă de
dragoste, ea oferă o frescă istorică și socială detaliată a
vieții armânilor și a populației multi-etnice din mijlo-
cul peninsulei Balcanice. Numeroase descrieri sunt
atât de minuțioase încât uneori pierzi firul narațiunii
și nu mai știi unde te va purta autoarea.

Vlachica este o carte captivantă, dar nu e nici
simplă și nici ușor de citit. Trebuie să navighezi prin
diferite planuri și evoluții paralele pline de paranteze,
printre numeroase detalii, nume proprii și toponime,
cuvinte străine sau puțin cunoscute, și fapte istorice
reale îmbinate cu mituri și legende care cu greu pot fi
sortate și separate. Spre meritul ei și pentru o mai
bună înțelegere a complexității cărtii, Roznoveanu a
adăugat hărțile regiunilor populate de Vlahi, arborele

genealogic al unor familii menționate, indicații pen-
tru pronunțare și o bibliografie. Toate acestea îmbo-
gățesc narațiunea, dar îngreunează lectura. Și totuși,
după fiecare pagină sau paragraf adăugat pentru
clarificare, cititorul e dornic să afle și mai multe.

Comentariile autoarei, idei sofisticate cu un
caracter cultural, filozofic, lingvistic, religios ori
psihologic, adaugă și ele nuanțe noi lecturii și colorea-
ză narațiunea. O persoană avizata și interesată de
soarta acestei comunități din Balcani are multe de
învățat din paginile cărții. Descoperi, în această
lectură, un stil de viață uitat de mult și mentalități
dispărute, ori pe cale de dispariție. Și e trist să ajungi
la concluzia că toate stilurile de viață sunt destinate să
dispară. Așa va dispare și modul nostru de viață de
azi - Our brave new world!

Fundalul romanului, care uneori dispare din-
colo de orizont, îl constitue relația dintre tânăra Shana,
o copilă creștină vlahă, fiica arhontelui Sterie al Gra-
mostei, și Ali, Albanez musulman devenit între timp
pasha regiunii Ioannina. Cererea în căsătorie a lui Ali
este respinsă categoric de arhontele Sterie care are sub
conducerea sa morală, economică și militară un mare
clan armânesc. Vlahii sau armânii nu se căsătoresc în
afara clanului, iar fetele sunt promise spre căsătorie
prin angajamente ferme uneori încă din leagăn. Ele
nu ies de sub tutela familiei și mai ales de sub
cuvantul tatălui. Cei doi protagoniști se întâlnesc to-
tuși, uneori quasi-întâmplător, alteori în secret, și
sentimentele lor evoluează concomitent cu evoluția
dramatică a populației vlahe.

Sfârșitul romanului e tragic, dar până la final
cititorul parcurge pagini de istorie, de intrigi, de acte
de trădare și eroism, de mituri și de legende care îi
îmbogățesc cunoștințele, dar care îl și pun pe gânduri.
Respins de șeful clanului armânesc, Ali Pasha și
trupele lui de Albanezi islamizați se alătură armatei
Otomane trimisă de la Istanbul și împreună atacă
așezările Gramostea, Moscopole, Grevena și alte
centre culturale și economice Vlahe din vechea
Macedonie sau Epirul istoric. Sursele istorice spun că
Gramostea a fost complet distrusă și Moscopole a fost
incendiat. S-a întâmplat în 1788…

Roznoveanu ne poartă prin istoria strămoșilor
ei și ne face martori ai vieții dure dar mândre a aromâ-
nilor. Aceștia refuză secole la rand să se amestece cu



străinii și se luptă cu vecinii hrăpăreți care tânjesc la
averile și pământurile lor. În final, invidia și presiunile
slavă, bulgară, albaneză și grecească îi înăbușă, dar nu
reușește să-i elimine de pe harta Europei. În romanul
ei, autoarea coboară în adâncurile istoriei descriind
cu precădere viața vlahilor sub Imperiul Otoman la
finele secolului al 18-lea.

Vlahii sau armânii reprezinta populația autoh-
tonă a peninsulei Balcanice, populație de origine pre-
latină sau latinizată cândva la începutul primului
mileniu. Ei ocupau centrul peninsulei și se învecinau
cu grecii la sud, care locuiau cu precădere regiunile
litorale, cu ilirii la vest, și cu frații de aceiași origine și
aproape sigur de aceiași limbă straveche de la nord de
Dunare. Peste ei au venit, de la nord slavii și bulgarii,
care i-au împins spre sud, iar de la sud îi presau grecii.
Vlahii nu au avut unde se refugia decât pe piscuri
inaccesibile din munți, unde mai pot fi găsiți și astăzi.
Venirea turcilor musulmani în regiune a complicat și
mai mult viața oricum dificilă a vlahilor. Cu toate
acestea, fiind oameni dotați de la natură, inteligenți,
muncitori și practici, ei și-au facut din oierit și din
comerț surse excelente de existență și au acumulat
averi considerabile. Mulți armâni cu stare și cu
educatie, au ajuns în Occident și s-au impus la Vene-
ția și la Viena, în centrele importante ale Imperiului
Habsburgic. Acasă, satele lor asezate pe coastele
munților erau adevărate citadele și unele chiar palate
fortificate. Vecinii jinduiau la bunurile lor. Secole de-a
rândul comunitățile lor au rămas însă impenetrabile,
iar transhumanțele sezoniere cu sute de mii de oi
stârneau invidia tuturor. Turcii le-au adus noi dificul-
tăți, dar un timp vlahii au fost cumva privilegiati.

Conform legendelor vii ale clanurilor armâ-
nesti, Rozoveanu scrie că, după căderea Constantino-
polului, Vlahii din munții Pindului și Epir au încheiat
un acord cu Valide Sultan, mama sultanului. Acordul
stipula că Vlahii erau supușii sultanei, erau autonomi,
și nu erau obligați să plateasca taxe in visteria impe-
riului. În schimb, ei trebuiau să trimită anual un tribut
sub formă de bunuri și alimente pentru susținerea
haremului, o instituție de mari proporții care se afla
sub controlul sultanei, ori a consoartei favorite a sul-
tanului. Din cauza acestui privilegiu, a bunăstării și a
atitudinii lor exclusiviste, vlahii erau invidiați și de
administrațiile Otomane locale, care nu îi puteau taxa,

cât și de vecinii de alte naționalități.
În paginile finale ale romanului, turcii sunt

încolțiți militar și politic și de Rusia și de Imperiul
Habsburgic. Vistieria de la Istanbul era goală. Marele
Vizir avea nevoie de noi impozite, astfel că soarta
aromânilor devenise nesigură. Aceștia respingeau atât
taxele imperiale cât și pierderea autonomiei. Atacul
împotriva lor era iminent. Roznoveanu descrie în
mod subtil și cu talent evolutia relației dintre cei doi
protagoniști ai romanului prinși între mrejele iubirii și
datoriile lor oficiale. Shana vrea să-și apere clanul și
pentru aceasta e dispusă să facă orice sacrificiu. Ali
este și el descris ca un om de onoare, dar care e forțat
să-și facă datoria fata de Istanbul. Se ajunge la razboi.
Vlahii sunt soldați buni; se luptă vitejește și se apără,
dar nu pot rezista unor forțe cu mult superioare
numeric și tehnic. Ultimele pagini ale romanului ne
poartă prin mit și legende. Vlahii, împreună cu
turmele lor, se refugiaza și dispar în peșteri și tuneluri
din munți cunoscute numai de ei. Au supraviețuit? Se
vor întoarce? Autoarea nu ne spune, dar afirmă
filozofic, și citez: “Planul lui Dumnezeu a fost întodea-
una mai complex decât poate să cuprinda mintea
omului.” (p. 385)

Romanul se termină dramatic prin sinuciderea
colectivă a unor fecioare Vlahe, care pentru a-și apăra
clanul, se jerfesc aruncându-se de pe stânci în
prăpăstii întârziind astfel înaintarea forțelor distrugă-
toare inamice. Povestea de dragoste are și ea sfârșit
tragic; e povestea vietii! Împletind basmele, baladele și
legendele povestite de mama sa și de rude, mitul cu
istoria și realitatea, Mirela Roznoveanu ne oferă o
carte de excepție, lărgindu-ne astfel orizontul și îmbo-
gățindu-ne cunoștințele.



Prin lacrimi

LaMaria Eich
ard lumânările
ca inimile ucenicilor
în drum spre Emaus
ca bujorii deschiși
la un alt fel de botez
pe care ţi-l asumi
prin lacrimi
treptat
înaintând între icoană şi crez
Limba clopotului
vrăjită
cântă dulce şi parfumat
ca atunci când doctorul
te ţine între viaţă şi moarte
iar tu te rogi
şi nu ne duce pe noi în ispită

La facerea lumii Maria

În pustia aceasta
linişte nu-i
doar mestecenii din Eichenstrasse
mai păstrează în frunzele lor
sămânţa tăcerii
vântul le mişcă
cu harul cu care mişcă în noi
unduirile Învierii
Nu te plânge
pustia poate că nu e a ta
aşa cummărul din curtea vecinului
la care pofteşti
ca bogatul via lui Nabot
poate nu eşti făcut pentru ea
O singură stăpână
are pustia
un singur nume
se rosteşte acolo
ca un fel de fiat lux
la facerea lumii
Maria
Dar pentru tine
ceasul acesta nu a venit

THEODOR DAMIAN

Poemele de laMaria Eich *

Herr, erbarme Dich

Călugărul augustinian
cântă cu voce ştearsă
cântecul mântuirii
deodată templul se face
nevăzut
ca drumul spre care mergi
şi de unde-ai căzut
N-o să ajungi niciodată
dacă nu arzi
cum ardeau cei doi
în drum spre Emaos
şi dacă nu-l reţii
pe străin
şi nu-l hrăneşti
precum călugărul cu voce ştearsă
oile sale de la Maria Eich
străinul acela
singura ta călăuză
pe drumul întoarcerii
Herr. erbarme Dich



Spectacolul începe

Uneori cazi din livada
duhovnicească
direct în fruct
el te aşteaptă deja
cu toţi sâmburii deschişi
ca la un teatru
dintr-o altă viaţă
cu actori mai mult
sau mai puţin interzişi
Cum ai căzut însă
spectacolul începe
prima strigare
dacă îţi place locul
rămâi
a doua strigare
şi dacă nu-şi place
cale de-ntors nu mai este
la livada dintâi
Tu năucit
ca atunci când luna
iese mult mai târziu
decât tu înfrigurat
o aştepţi
ca mireasa care nu ştie
tu
mirele ei
dacă într-adevăr
spre ea
te îndrepţi

* din volumul Poemele de laMaria Eich

nu eşti gata să arzi
ca mărăcinii
în soarele de amiezi
să-ţi clarifici
cu încăpăţânare de martor
sau de pustnic
în care dintre cei doi domni
crezi
În pustia pe care
o vrei tu
facerea mâinilor tale
soarele nu arde îndeajuns
nu este destul de înalt
muntele pe care vrei să te sui
pentru tine
în pustia aceasta
linişte nu-i

Bucură-te pustie

Când am intrat în pustia monastică
nu ştiam unde am intrat
atât am văzut
că Duhul suflă unde
îi este voia
şi acolo creşte
ceea ce n-ai semănat
Atunci îngerul
mi-a spus
du-te înainte frate
adună doar
de peste tot
vreascurile
focul vine de sus
Stai în aşteptare şi cântă
Bucură-te pustie
care ai binerodit
pe Egipteanca cea frumoasă
Bucură-te pustie
care ai nevoie de mântuire
ca şi sufletul meu pustiit
ca întreg pământul acesta
ce aşteaptă mântuirea,
vorba marelui Pavel
în suspine de negrăit



MIRELA ROZNOVEANU

Poezia luiEugenD. Popin saudespreEvanescențe
șiMurmuredeDincolo deTăcere
Evanescențe. Limes, 2018;

Murmurdincolo de tăcere, Limes 2021

Scriitorii care pășesc dincolo de granița limbii
materne sunt rari în orice literatură. Majoritatea celor
care și-au trecut arta scrisului și într-o altă limbă au
ca numitor comun exilul. Printre cei care îmi vin în
minte în literatura română sunt Ion Heliade Rădules-
cu care a publicat în exil în franceză, Vasile Alecsan-
dri (jurnalele in franceză), Macedonski (Le Calvaire
de Feu și volumul de poeme Bronzes), Eugen Ionesco
care debutează în română dar își scrie opera majoră
în franceză, la fel ca și Emil Cioran, Urmuz, Tristan
Tzara, Benjamin Fondane, Constantin Virgil Gheor-
ghiu, apoi Paul Celan care a debutat cu poezie si proză
poetică în română apoi s-a mutat în germană, Vintilă
Horia care a scris și publicat în franceză și spaniolă
după debutul în română. Spre sfârșitul secolului XX și
începutul secolului XXI, Dumitru Țepeneag și Matei
Vișniec au scris și publicat proză și teatru în franceză,
iar Andrei Zanca poezie în germană. Scriitori români
care au scris în engleză după ce s-au afirmat ca
scriitori în literatura română sunt, din câte cunosc,
Petru Popescu și subsemnata. Mircea Eliade nu a
scris literatură în engleză iar Andrei Codrescu a
debutat și publicat în engleză, pentru ca în ultimii ani
să fie tradus în română.

Trecerea de la limba maternă la o altă limbă și
invers produce de obicei în opera scriitorului un

proces de cross pollination, un transfer de mijloace
estetice, o contaminare a discursului literar manifes-
tată în abordări estetice și forme de exprimare
lingvistice inedite în ambele limbi. Găsesc acest feno-
men și în poezia lui Eugen D. Popin care a debutat ca
poet în limba română, pentru ca ulterior, în exil, să
adopte germana. Poliglot și cărturar, poetul a tradus
poezie din și în franceză, italiană, germană. De con-
semnat activitatea remarcabilă de editor de reviste
literare în exilul românesc. Cele două cărți de poeme
recente în limba română, Evanescențe (sau puntea
dintre maluri) și Murmur dincolo de tăcere prezintă
un discurs liric moderat de austeritatea limbii germa-
ne, o economie programatică a cuvintelor care tempe-
rează atât stările lirice transgresate în poeme cât și
percepția cititorului.

Persoana la care autorul scrie are un impact
semnificativ asupra narațiunii lirice sau epice. În
general, persoana întâia subânțelege întâmplatul ca
aparținând celui care narează și presupune un punct
de vedere incert, cu o semantică și conotații de fragi-
litate, incertitudine, nesiguranță; persoana a doua se
adresează cititorului presupunând că acesta este
implicat și participant în ceea ce se spune și întâmplă,
sau practic se adresează unui alter ego imaginar al
autorului care este în cunoștință de cauză; pentru ca
persoana a treia să prezinte lucrurile scrise drept
certitudine. Eugen D. Popin folosește în poeme toate
aceste persoane creând o polifonie lirică interesantă
dar de la un punct eul liric devine puțin vizibil, ca și
când s-ar reduce nuanțelor, umbrelor, visului. Nu de
puține ori vocea lirică sugerează că nu se consideră cu
totul aparținând acestei lumi, pentru că realitatea
fizică apare drept o caricatură a ceea ce sufletul
consideră realitate. Omul înțelept își amână existența
pentru altceva. Poemele se termină în general cu un
suspans, ca părți ale unui flux liric continuat dincolo
de coperțile cărții.

Poezia afirmă explicit sau implicit că eul liric nu
caută faima pe care o simte deșartă, fragilă și de aceea
dorește sau cultivă obscuritatea. Totul este șoptit, spus
cu vocea joasă, înceată, nu se aud vociferări, invecti-
ve, strigăte de durere, vaiete. Eul liric e preocupat să
rezolve tensiunea dintre lumea vizibila și aceea ima-
ginară, paradoxul nonexistenței (între a fi și a exista),
să definească termenii unei poetici care ar putea



***
așternem
gânduri
unele
lângă
altele
magie
firescul (refugii)

Alcătuite din versuri de două sau trei cuvinte,
poemele articulează vagul, delicatul, șoapta nedes-
lușită, spovedaniile nerostite, rătăcirile în evanescențe
ale unui eu liric căutând să identifice, prin cuvinte,
nerostitul. Poemul antinomii îmi aduce aminte de
acceptarea inevitabilului din Pessoa:

...ca de obicei
uit
că exist
am
doar
senzația
că din umbre
curge sfârșirea
iar din chemare
se ivește
nimicnicia
cea fără trup
și fără chip (...)
te zăresc
dincolo de cunoaștere
de ispită
de lutul
tot mai misterios
nedeslușite
șoapte
asediază
tandru
memoria
tulburând
spovedania
nerostită
răsfrântă
între tăcere
și cer

împăca lirismul din poemele românești cu acela din
poemele în germană.

Fragmentarea aș spune radicală a versurilor spu-
ne multe. Uneori am avut impresia unei limbi româ-
ne paralele în care o exprimare lirică nu vrea neapărat să
comunice un înțeles lexical. Mesajul liric se naște
adeseori din conexiuni abrupte, din ritmuri care
creează goluri de sens și plăcere. Alteori versurile par
un exercițiu meditativ. Citatele din clasici devin parte
integrantă a lirismului pentru că ele aduc un sens pe
care poemul nu mai trebuie să îl dezvolte, dar pe care
se consolidează, se construiește: Sustine et abstine //
rabdă și stăpânește-te; Nec plus ultra // până aici,
ajunge ; Non ragioniam di lor, ma guarda e passa //
Nu te mai gândi la ei, păzește-te și vezi-ți de drum
(Dante, Divina Comedie, Inferno III, 5); Habe mut,
dich deines eigenen Verstandes zu bedienen//ai curajul
de a-ți folosi propriul discernământ (Immanuel
Kant); Wer in der Demokratie  schläft,   wacht  in
der  Diktatur auf// Cine adoarme în democrație, se
trezește în dictatură// (atribuită ziaristului german
Hermann Glaser) sunt maxime celebre pe care le-am
reîntâlnit cu plăcere și care, fără nici o ostentație,
susțin și potențează discursul liric.

În Evanescențe, poemele devin tot mai scurte pe
măsură ce înaintăm, versurile la fel, ca și când se
activează un proces drastic de scuturare de balast
lingvistic. Economia verbală sugerează o tot mai
mare preocupare de a nu tulbura liniștea și percepția
lirică a celui ce citește prin vocabule inutile. Limba
germană folosește în exprimare blocuri de cuvinte,
words as building blocks, fără suport structural între
ele, în special fără prepoziții. Așa cum atomii formea-
ză conglomerate din care se naște materia, aglome-
rările de cuvinte juxtapuse devin în poezia lui Eugen
D. Popin piesele de bază ale construcției poemelor.
Este interesant de găsit acest mod compact lingvistic
de a construi în limba germană, translat în poemele
în limba română:

***
tăcerea
vecinătatea
în care
suntem
decât
uneori



poeme că cei care își exprimă opoziția față de ce se
petrece în lumea noastră de azi prin murmure, tăcere
murmurată, închidere completă în sine, o fac în
acord cu spiritul divin care îi face pe oameni atât de
puternici, încât ei pot să îndure orice. Întrebările apar
riscante iar cuvintele, sub atac, sunt împinse spre
obscenitate („...nu mai îndrăznesc/să întreb/nici
chiar în șoaptă/ar fi poate și prea riscant/cum de au
ajuns/cuvintele/bietele/să fie/cioplite cu sapa/lovite
de ciomege/ doar–doar vor descrie /în detaliu
/mijlocul dezgolit/al miresei” ... imagini și intimitate).
Moartea este imaginată și celebrată prin ceea ce a fost
descrisă de fizica cuantică și creștinism: „redevenim
/tăcere/iubire/incandescență/unduire”(limite). Degradarea
existentului, aruncă prin contrast trecutul idealizat
spre o formă de eterizare cu efectul concret de
retragere din prezent, convertit în plan liric printr-o
formă voalată de proză poetică – dacă renunțăm la
tăietura versurilor atunci citim cursiv însemnări
lirice de jurnal: “puțin a rămas/din ce-am fost/iar de-o
vreme/cum vezi/tocmai asta caut/mă străduiesc/să-i
găsesc/pe cei ce-au fost aici/pe cei pe care i-am iubit/pe ei
cei care/mi-au dăruit/lumea asta/ nesfârșită/ frumoasă
/nătângă/ dar nici ei nu mai sunt ce-au fost/nu mai sunt
aici//în bătătura casei/e pustiu/nici câinele/nu se mai
gudură la gard/nici porumbeii/nu mai gurăie-n
hambar/nici pisicile nu mai sar/după vrăbii/ nici
trandafirii/nu mai sunt la locul lor/doar eu/îngândurat/și
singuratic/tulbur/eternul din urmamea” (recurență)

Căutarea de sine și trăirea în conformitate cu
legile comandamentelor divine devine singura și
adevărata căutare și împlinire a eului liric sau
omenesc; cei care se manifestă la un mod satanic, cei
care și-au uitat sau părăsit sinele în pactul cu puterile
demonice ale orânduirilor represive, comuniste sau
corporatiste, nu mai sunt oameni ci doar înfățișări
fără duh:
“ceea ce n-am făcut/în vremurile muțeniei/de frica
delatorilor/acum chiar n-am s-o fac/nici de dragul/și
nici de frica celor/ care se văd mai sus/decât cerul/și
mai drepți decât Nenumitul // căci una / trebuie spus
și domniilor voastre/anume/că nimic nu e mai
presus/decât cel care/îngenuncheat/se caută/pe
sine/în astă lume/ pe care voi o vreți/după chipul și
asemănarea voastră // ei bine asta/e peste putință/
onorabile înfățișări / fără duh/ voi care urâți/ Iubirea

Disperarea e blândă, nesfârșirea devine și e
percepută ca un freamăt. Ciudat pentru scriitorul care
vrând-nevrând folosește cuvintele, nerostirea pare
aceea care cuprinde și exprimă limpede sensul lumii:

***
străbat
fără să tulbur
limpezimile
nerostirea
înveșnicire
tăcere

***
îngeri
în pustietatea
lanului
de grâu
maci înfloriți
luna palidă … (epifanii)

Poetul poliglot își exprima stările în toate limbile
pe care le are la îndemână, pentru că știe că o stare
anume nu poate fi exprimată perfect decât într-o
anume limbă. Înțelept și respectuos, nu trece praguri
interzise sau discutabile nici măcar cu gândul
(dezlegare 1 .), definiția căutării conținând o conotație
divină (dezlegare 4.) :

căutarea
e întoarcere
la cuvântul
nerostit
răspântia
malul
pârâul de foc

strălucoarea
mai apoi puntea
și-ntr-un sfârșit
calea

Murmur dincolo de tăcere teoretizează retragerea
într-un gen de sfințenie asumată dintr-o altă
dimensiune despre care nu ni se spune dacă este mai
prietenoasă. În plus, poetul vrea să convingă în unele



/ și tot ce înseamnă/ Lumină/Cuvânt/Smerenie // (...)
și nu vă pasă/dar poate/ că e totuși vremea să priviți/
dincolo de neguri/de amețitoarea beție/ a plutirilor
demonice/ să vă dăruiți bunătatea întoarcerii/ la
sinele vostru siluit/și pustiit fără milă/de voi înșivă“
(incidență)

Mai există o pendulare, și ea șoptită, între
retragerea absolută în nespunere și spunerea lirică.
Această șovăire mă îndeamnă să amintesc aici, printr-
o digresiune scurtă, că sfinții, în ciuda îndoielilor, nu
au acceptat niciodată să tacă. Retragerea temporară
în pustie și muțenie s-a făcut din năzuința de a se apro-
pia sau a găsi adevărurile veșnice ale dumnezeirii. Ei
au murit mărturisind credința și expunând tot ceea
ce era greșit din punctul de vedere al moralei creștine
care este un mod de viață. Dacă s-au retras din lume
în scopul găsirii lui Dumnezeu, ei nu au fost niciodată
intimidați, nu și-au murmurat credința, ci au rostit-o
cu o voce care se aude și azi. Dacă nu ar fi fost așa,
creștinismul nu ar fi existat. Ateismul occidentului de
azi stă la rădăcina dramelor care se desfășoară sub
ochii noștri și a degradării civilizației vestice. Mai vreau
să adaug că Dumnezeu își face lucrarea în real prin
oameni. Dacă oamenii se retrag, sau doar își murmu-
ră împotrivirea, obiectivele divine nu se pot realiza.

Recunosc în final că mi-a făcut bine poezia lui
Eugen D. Popin. Citind-o în acest timp turbulent și
isteric, am înțeles cât de prețioase sunt poemele care
induc în suflet delicatețea șoaptei. Ce s-ar face altfel
spiritul în căutare de calm și pace? Cum s-ar putea
izbăvi în vortexul valurilor de spaime sinucigașe dacă
undeva nu ar exista o oază de nădejde și echilibru, șoptite
blând, ca un susur al fundamentului viu și netulburat
al vieții? În comparație cu omul obișnuit, poeții simt
durerea cea mai neînsemnată la intensități insupor-
tabile. Nervii lor explodează ușor, senzațiile obișnuite
amplificate de sensibilitatea lirică ating tensiuni greu
de îndurat. Poeții mor tineri sau se sinucid, iar cei
care ajung la vârste înaintate renunță la poezie pentru
a se exprima în alte domenii literare. Cred că poeții
fac asta pentru că știu că ceea ce simt este mult prea
mult pentru a fi articulat, poate chiar indecent pentru
poezie. Bănuiesc că de aceea Eugen D. Popin, care a
atins în acest an pragul vârstei de 70, a ales ca materie
și ton al poeziei sale stările volatile, evanescente,
murmurul și șoapta.

ALEXANDRU JURCAN

SCRISOARE CLAUDIEI

Nu ți-am scris în ultimul timp, recunosc, dar
acum mă voi revanșa prin acest mail sumbru, cum e
acum viața noastră. Sper că tot ce voi scrie aici va de-
veni o amintire tulbure, că omenirea își va reveni din
impas. Poate ai remarcat și tu cum anumite persoane
dispar pe nesimțite din viața noastră. Tu, însă, ai rămas.
Ești profesoară serioasă, acolo în orașul tău de munte.
Zici că nu mai suporți masca, din cauza unei alergii
rebele. Deodată, ca la un semn, faci orele online și te
bucuri. La școala mea e mai bine, încă mergem în
clase. Dimineața mă trezesc la șase. Ies din bloc la
șapte. Câțiva câini vagabonzi așteaptă pomană. Toată
noaptea au răsturnat pubelele. Calc peste pungi și
peturi jerpelite. Aud: mii de infectări cu virusul perfid,
sute de morți. Altceva: a căzut guvernul. A câta oară?
Îmi pun masca și cumpăr o cafea de la colț. O duc la
școală, o s-o savurez pe îndelete. Cred că e sărbătoare,
că a început slujba religioasă transmisă în tot orașul
prin boxe gigantice. Ne-am separat: vaccinați și nevac-
cinați. Logici diferite, adesea defectuoase. Teste rapide.
Avem în buzunar ustensilele necesare. O colegă mă
critică: nu trebuia să mă vaccinez, deoarece l-am alun-
gat pe Isus din trupul meu. Oare sunt stăpânit de dia-
voli? Dezinfectant, șervețele, ora de franceză. Pronunț
cu masca lipită de figură. Sunetele pătrund deformate
prin carcasa murdară. Mi se aburesc ochelarii, nu mai
văd nimic. Ba da, treizeci de copii invadați de măști
albastre. Planeta maimuțelor. Mi-e milă de ei. Mă gân-
desc că la vârsta lor umblam desculț și mâncam pâine
cumagiun. Sper să intru și eu online, să scap de mască.
Toată viața am iubit teatrul și simbolul său: măștile.
Masca sanitară peste masca socială, ascunzând masca
reală… Nu există măști reale, nu-i așa? În curând va fi
carantină. A câta? Probe de salivă, provizii de alimente.
Ții minte cum ne amuzam cândva de filme distopice și
SF-uri? Cine râde la urmă… Exact: cine râde de noi?
Nu-ți mai scriu azi, studiez facturile kilometrice și pre-
gătesc feliile de pâine pentru câinii vagabonzi. Care nu
poartămăști.



Miezul de unt vegetal, fibra gălbuie ce ți se topește
în gură,

Lângă Domul Stâncii, la ceasul cu trecătorii puțini.

E doar al visului meu,
firimitura de timp nevăzută
alunecă sau străbate deșertul pe spinarea cămilei,
în țesătura de bumbac a călătorilor, în nisipul de foc,
poemul acesta își leapădă cojile, toate cuvintele
și, în tăcerea lui, nu se aude deloc.

În lumină

La moara unde grâul alunecă făină,
Pe toboganul alb, în lăzile deschise,
Afară au rămas, în aer, scrise
Doar animale de povară, în lumină.

Spinarea boului, cu pielea ei greoaie,
spinarea măgarului, spasm de răzvrătire,
și sacii plini de grâu, sub coviltire,
și miriștea sub urmele de paie.

De fapt nu vezi nimic de piatra ce strivește
Boabe de grâu și macină făină,
Doar animale de povară, în lumină
și biciul care le lovește.

Lăstarul

Același loc adună rugăciunea, o credință
și rugăciunea care altui Dumnezeu și altui

Dumnezeu se-nchină,
cum trunchiul unui singur copac
duce spre ceruri crengi și ramuri, despărțite în lumină.

Morminte diferite preamăresc, chiar în același loc,
deodată,

evreu, creștin și musulman, în cuibul de țărână.
Feștila în ulei de toți e înmuiată.
Dar flacăra se-aprinde cu aceeași mână?

Treci marea în corabia de nucă.
Atât îmi pare Arca vrednicului Noe.
Și duci spre amintire dumicați de cruce.
Comerțul de relicve crește-n voie.

DOINA URICARIU

La începuturile unui mare oraș se află
întotdeauna mirosul de fân

La începuturile unui mare oraș se află întotdeauna
mirosul de fân,

o pajiște cosită la răstimpuri,
culcată în brazde lungi de iarbă, la uscat,
strânsă apoi în căpițe, ușor țuguiate,
pe care, de-atâtea ori, în copilărie, m-am cocoțat.

Stăteam pe acoperișul cel mai de sus al pămîntului,
în turla ceamai înaltă, strălucitoare, sub rouă și ploaie.
Abia de mai zăream căpșunile ce se topeau la apus,
popoarele de cârtițe și furnici înălțând mușuroaie.

Până să vină la rând cărămizile, lungile bârne de lemn,
oțelul turnat în rărunchii cimentului, adus puterii

din ziduri, ofrandă,
o să lenevesc, stând turcește, la poalele orașului

care va fi,
mirosind a lucernă, verbină, scaieți și lavandă.

Lângă Domul Stâncii

Poemul acesta are gustul bananei mâncate la umbră
De pelerinul din mine, mergând pe urmele altor și

altor pelerini,



Mătănii de fildeș, de lemn de cedru, de măslin,
rostogolesc

sub degete, călătorii în poală.
Pe Dumnezeu să-l pipăi, îndrăznesc,
cu mâna care-și face cruce, goală.

Nu țin nimic în ea,
doar semnul Lui mă ține,
Duce din mâna Lui în mâna mea
Lăstarul ce va răsări din mine,
Pădurea când va învia.

Dansul pe apă

E prea ușor ceea ce faci,
dansând cu tălpile și mâinile
sprijinit pe scenă, pe iarba sau nisipul udat de valuri,
Încearcă să dansezi pe apă,
să stai la suprafață,
cum stă lumina peste apă între maluri.

Burghiul ei împinge strălucire,
în ape, nu-i nimic să îl scufunde.
Dansul rotirii va călca pe unde,
ca Dumnezeu cândva, în amintire,
când se arată și când se ascunde.

Biblioteca din Alexandria

Azi gheața peste râu se crapă mai devreme,
abia pășești
și apa țășnește-n crăpătură
zvârlind la suprafață somnoroșii pești.
Și malurile alunecă spre vale,
pe toboganul lutului prea moale.
Nimic nu ține prăbușirea. Cum să-i stai în cale?
De unde stâlpi și zid s-o priponești?
Să scoți, din răstigniri, piroanele,
De unde clești?
Să nu-ți alunece din mâini icoanele,
Din cioburi, chipuri nu mai întregești.
Ce vezi sunt sfinți sau lighioanele  ?
Poate îți amintești.
În vis iar și iar se făcea

că mă luptam să salvez biblioteca din Alexandria

Dacă va putea

Dacă va putea să se lupte cu mine,
nici cât o frunză pe ram, nu va clinti,
nici o uscată scufie de mărăcine
nu va decapita în coclauri pustii.

Și când din tot răul împins,
îi va fi cel mai bine,
singur își va vorbi
singur pe el se va auzi,
Eu o să ascult cum cresc
din ceara roiului de albine,
fagurii.
Ce soartă are
Un bulgăre de sare,
lăsat în iesle, să fie lins  ?
Numai cuvintele care se roagă
Pe Dumnezeu l-au atins  ?

Să vezi cum se naște primul vițel

Stăm în genunchi, în paiele de la gura podului,
Chirciți în ascunzișul nostru de paie,
Doi copii, muți,
Nu trebuie să afle nimeni că am urcat scara la pod
Și că ne-am strecurat nevăzuți din odaie.

De aici, din gaura lăsată deschisă,
Prin care au împins fânul, cu furca, spre iesle, în fugă,
Se vede bine spinarea vacii
Și vițelul încă ud, plin de zdrențe de sânge și paie
Care abia s-a născut și începe să sugă.

El tremură mai puțin,
Decât noi, stând la gura podului,
Doi copii împietriți de uimire
Genunchii ne ustură. Zgâriați de fânul uscat.
Șuvița subțire de sânge
pe picioarele noastre
Și pe genunchii vițelului s-a închegat.



Atât de-ntuneric:
Încât morții nu-și mai află mormintele;
le tot încurcă.
Vorbele viilor
nu mai au noimă.
ele sunt
Însângerate piroane
Pe crucea enormă.

(Carceră, 1981 )

Aici moartea nu sperie pe nimeni

S-a surpat galeria ocnei
și-a strivit un întemnițat.
(Cătușele i-au rămas întregi.)
Brigada a fost scoasă în lagăr:
cu un ins mai puțin,
mai numeroasă c-un mort
pe care nici acum nu-l vor trimite acasă pentru a fi
  îngropat.
(Nu te afli printre cei vii
Dar nici printre cei morți.
n-ai nici viață,
nici mormânt!)
Zeghea celui care-a murit
o ţine careva dintre noi în mână.
Arunc-o la picioarele
ofițerului care face de gardă
la poartă
şi spune-i: Numără-ne bine – Nu lipsește niciunul?
Apoi să apuci din nou zeghea.
Și s-o pui pe umerii Albaniei, pe umerii ei în tremur.

(Carceră, 09 martie 1983)

Moartea continuă

A căzut
Și nu s-a mai ridicat.
(Apoi moartea de drum și-a văzut).
… Au să-l arunce-n pământ… Cine știe pe unde.
Fără sicriu…
Patul e făcut din lemn.
(În pușcăria 2, camera 7, rândul 3, nr. 51)
… fără funerarii…

VISAR ZHITI

Poezii din închisoare

* * *
Voi veni,
Voi veni
cu un craniu de groază în mâini…
Să nu vă speriați.
Îl voi lăsa la picioarele voastre.
(Doar atât?)
Dar craniile
sunt gropile în care-au murit bătăliile,
am să vă spun.
Înlăuntru, în craniu
Este un timp,
o genune neagră – iar
am să vă spun.
Călcați-l în picioare,
Zdrobiți-l!
Părăsiți-l apoi! Este un craniu
care n-a fost niciodată al omului.
Nu țipa, ah, câte țipete
au fost înăbușite în mine
ca niște trăsnete într-o fântână,
iată, din acest craniu!

(Carcera din Spaç, 1981 )

* * *
În lăuntrul unui uriaș craniu
noi muncim.
Întuneric



Și te trezești
Între ziduri. Îți scuturi
praful de pe genunchi, Îți scuturi colbul păcatelor
Și nu poți să ieși din chilie.
Spovedania ta
E mai fără de noroc decât zidurile! Și,
Doamne ferește! Să nu fii condamnat
La fericirea
  de adineauri!
Amin.

Poezia spre pușcărie

Sfinxul

Sfinxul cel fioros, cu aureolă de amurg
posomorât, tot privește în gol.
Măreția pietrei, grea,
Îl ține, ah, nemișcat.
Leii hălăduiesc prin păduri,
Prin peșteri de vânt și de ploi,
Iar sfinxul, de-atâta glorie,
sub nisipul stelelor este bolnav.
Carnea mulțimii de sclavi
S-a prefăcut în gheare de sfincși grandioși.
Deșertul îi ridică până la apogeu
Măreția fără de noimă.

Mărul osândit

Sub picioarele mele
Ziua se deschide ca o genune.
Cu anume ce s-o umplu ca să apuc ziua de mâine?
De o sută de ori renunț
și calc pe propria-mi ființă
Ah, cum mă pustiesc!
Am rămas fără căldura cuvintelor omenești
cum rămâi fără foc.
Toată ziua desculț
Merg și tot merg
Și nu mă duc nicăieri.
Sub picioarele mele nu-i nici un drum.
Nimeni nu-mi spune: bună-dimineața,
Ci îmi aruncă un măturoi
Cu care să curăț dușumeaua

(odată a fost condus de mulțime
Când mergea la proces cu cătușe la mâini.)
… Pe mormântu lui, nici vorbă de piatră…
cu toate că ani în șir a scos numai piatră, piatră,
doar piatră.
Cândva l-au bocit.
Dar altădată murise.
Sub pământ trudise el –
Mormântului îi cunoștea întunericul.

(Carcera din Spac, 16 ianuarie 1983)

După-amieze: păsări moarte

Am o bucată de pâine,
dar aici nu sunt păsări
Ca să le dau pâinea-n fărâmiţe.
Singur, înfășurat în manta,
Mă plimb printr-o curte plină de crime.
Soarele s-a agățat în sârma ghimpată
Ca boneta pușcăriașului.
  ucis de galeriile ocnei.
Ce sunt oare aceste aripi fluide din ceruri
Care răsar ca dorințele în jurul umerilor mei?
Ici-colo, pâlcuri de pușcăriași
Ca niște vedenii nebune!
Unde să protestez pentru păsările furate
Din cuibul viselor?
O după-amiază în lagăr pierdută în van
Ca un gol într-un craniu.
Iată, bucățile de pâine pentru păsări,
le-adună Mâna înfometată
a unui Iisus bătrân.

Psalm

Stai în genunchi
În fața unui zid
Care nu este nici al măcelăriei,
Nici al templului și
Te spovedești, fără fățărnicie,
Nu ai încotro.
Disperat, glasul îți
Plânge, iar zidul
Se cutremură. Se-nvârte cu tine
Ca într-o horă.



Un poem al  tranziției

Au devenit mai frumoase
gunoaiele patriei mele
Au devenit mai frumoase gunoaiele patriei mele
ele nu sunt așa cum au fost, doar pieliţe de cartof
(deparcăai fi smulse în tortură), sângede tomate stricate,
coji de ouă și unghii retezate, ceapă și lacrimi uscate,
pantofi
care n-au putrezit încă, potcoave, pisici despre care nu
se înțelege dacă
sunt vii, bucăți de ziare – evenimentele lumii aruncate
de-a lungul drumurilor în tomberoane de gunoi,
ce tristețe mare, amenințătoare…
Au devenit mai frumoase gunoaiele patriei mele
și audevenit, odată cu libertatea, pline de culori, hârtie
de ciocolată, strălucitoare, ca ideile, precum sfârșitul
unui vis
dimineața, fotografii goale ale unor artiști
interziși anterior,
toate, bluze, rebusuri, modă, flori uscate,
coji și resturi de banane, aşa cum ar fi lunile răsucite,
decorații, scoici, cutii frumoase de băuturi din
străinătate, exteriorul interior, coperțile rupte
ale cărțilordictatorului, capul luidindiferite statui,murdar,
zâmbetul amorțit, poemele despre el, jumătate
demagnetofon, gunoi scump, cântecul încă se aude,
răgușit, fotolii mai încolo, televizor, scheletulmașinii,
ca un cutremur. Iată, câteva periuțe de dinți noi
ca piticii din poveștile neterminate.
Mormanele de gunoi continuă în afara rândurilor
de containere mari,
oglinda în care se oglindesc balcoanele clădirilor
înalte, dar cerul
încă este departe, e departe și încă e curat, însăniște eroi
care se tăvălesc, afaceri și corupție, cătușe
ruginite …
Fugim pieziș de gunoaie, fugim prin mijlocul lor,
cât de mult putem, chiar și în conversații,
peste tot, ce gunoi,
gunoi în memorie, în atitudine, în carieră,
  gunoi, gunoi, gunoi.
Și cele de pe drumuri sunt uneori
mai puțin urâte, mai puțin dăunătoare.
Suntmai frumoase gunoaiele din patriamea! De ce
doar ele…

nenorocirilor mele.
Iar eu, ce nebun, urlu-n tăcere:
Te salut, Lume!
Chiar dacă tu m-ai uitat
eu nu pot să te uit.
M-am trezit faţă-n faţă cu un măr
Cum să nu fiu bucuros?
Mărul,
Mărul, Mărul
Care a pogorât pe pământ dragostea lui Adam
și a Evei din minciunile raiului.
A căzut de pe-o creangă
și ne-a demonstrat gravitația universală.
Mărul
Cel roșu ca buzele sărutate,
Ce taină ascunde în el, ce ademenire
Pe care nici războiul n-o poate
înfrânge?
Mărul –
Vis palpabil deasupra capetelor noastre.
Aici până şi Merele sunt arestate!
Când sunt dus la interogatoriu,
Ei urlă la mine: Tu, tu, tuuu,
Ai citit cartea Mărul de Evtuşenko?
Nu, răspund eu.
Avem dovezi c-ai tradus niște versuri.
Nu, mint eu.
Toată noaptea mă ţin în picioare-ntr-un colț.
Îmi aruncă în față fum de țigară
pe care-l dau afară din gură.
Fum al bătăliei civile,
Ești bântuit de vreun suflet sau de ruinele noastre?
Ce pot face? În mine m-ascund
Ca mărul sub frunze.
trebuie păzită sămânța
înlăuntru, în mine.
Trebuie salvat cuvântul,
cântecul trebuie salvat,
până când în gropile zilelor vor fi puse
semințe de măr.
N-au decât să ne împuște în frunte –
sângele meu va prinde rădăcini
și va-nflori.
întoarcerii



POEZII DE DRAGOSTE

* * *
Mă voi întoarce, mă voi întoarce,
Mă voi întoarce, nu e nicio-ndoială.
Clipele se vor preface în năsturașii rochiei tale,
Iar tu ai să ieși la poartă să mă aștepți.
Drum îmi voi face prin mijlocul uitării;
Și am să vin.
Lacrimile am să le dau la o parte
Cu dosul palmei și te voi privi.
Și rândunelele la fel se întorc
La picătura de glod, și la firul de iarbă;
din care e făcut cuibul lor
Și trenurile dorm tot în ultima stație.
Și eu vin să-mi apropii buzele de buzele tale,
Mâna prin părul tău
să mi-o plimb.
Și frica am să ți-o sperii.
  după cum și imaginea se sperie-n apele-n tremur.
bucuria am să ți-o bucur
  cu o lună de primăvară
Împodobită de stele. Necazurile vieții
Le-om face blânde ca zâmbetul,
ca durerea,
ca sinceritatea.
Mă voi întoarce, mă voi întoarce fără-ndoială,
nu precum spaima bătăilor în ușă,
nici ca scrisoarea strecurată pe dedesubt.
mă voi întoarce ca focul de blând, sălbatic
ca focul. Ca focul de cald. Nebun și ager ca focul.
mă voi stinge cu tine cum se stinge și focul.

Fără tine

Atâta vreme fără tine încât
Timpul s-a agățat ca negura
prin tufișurile unui țărm părăsit.
Atâta vreme fără tine încât
până și pomii s-au sălbăticit,
fructele au devenit amare, țepoase.
Atâta timp fără tine încât
Până și stelele s-au făcut colb…
În fuga-mi nebună, chiar dacă stăteam
împietrit.

Atâta timp fără tine și totuși
nu te-am uitat – poate nu te mai recunosc,
Atâta timp fără tine încât
fața mi-a fost năpădită de păr,
  cu colți și cu gheare m-am pomenit.
Nici tu nu mămai recunoști. Frică o să-ți fie de mine.
După lacrimi poate mă vei recunoaște.

Traducere din albaneză: Luan Topciu

VISAR ZHITI

Înainte de ajunge marele scriitor de azi, autor al
circa 30 de volume, tradus în multe țări, laureat al
numeroase premii literare albaneze și internațio-
nale, Visar Zhiti a trecut prin niște încercări pentru
care calificativul kafkiene este prea blînd. Publicase
poezii în reviste încă de cînd era student, așa că, în
1979, a prezentat unei edituri ceea ce urma să fie
volumul său de debut. Doar că redactorilor nu le
place cartea și fac un referat de respingere pe motiv
de viziune sumbră, pesimistă. Lucrurile se puteau
opri aici, dar nu s-au oprit, pentru că redactorii
„vigilenți” au trimis referatul la Comitetul Central al
partidului unic, iar poetul a fost arestat, judecat în
1980 și condamnat la zece ani de închisoare politică.
Aproape pe oricine, o astfel de experiență, pe cît de
lungă, pe atît de dură, l-ar fi zdrobit, nu și pe Visar
Zhiti, care pare să fi ieșit împuternicit, dîndu-i prin
exemplul său dreptate lui Nietzsche – ceea ce nu te
ucide te împuternicește. Imediat după căderea regi-
mului comunist, s-a înrolat în presa independentă,
a condus o editură, a fost parlamentar, ministru al
Culturii și ambasador al țării sale în Italia, la Vatican
și în Statele Unite.

Liviu Antonesei



lucruri care „nu se cuvin spuse“, care circumscriu
însă un adevăr.

Între zona lăuntrică a adevărului amușinat, dar
amuțit și exteriorul păstrării conveniențelor se cască
un gol catastrofal. Și iată, tocmai aceasta este celebra-
tă într-un cântec lansat cu patos, și cu o jubilată satis-
facție de „superioritate”, chiar și-n zilele de azi. Tre-
când peste reacția lesne de înțeles a răspunsului dat –
cu celebrată superioritate, cu ifosele unui totalitarism
radical și-al unei oprimări inimaginabile – el, acest
răspuns, această replică „mântuitoare“, așterne justi-
ficator, calea obedienței și-a mândrei slugărnicii, prin
denotarea „șansei“ gândului neexprimat, „liber“, ca și
cum s-ar spune cu o satisfacție imberbă:  sunt
slugarnic, obedient,  însă, gândurile sunt slobode, nu le
constrânge nimeni, sunt libere!

De aici și existența a numeroase categorii de oameni,
din care pomenesc aici doar lichelele, căci mi se par
cele mai rafinate, cele mai subtile. La ele, între aceste
două zone, cea lăuntrică,  a libertății gîndurilor, vorba
cântecului, și cea externă, există o continuă alternare,
încât nu mai știi ce să crezi. E o confuzie intenționată,
prin care se cade în capcană extrem de ușor.

Doar o persoană șantajabilă ajunge azi într-o funcție
de răspundere. Majoritatea populației  se descurcă,  iar
ceilalți, cei adevărați, străbat cu decență greutăți de
tot soiul.   Unii răzbesc răbdător, alții se descurcă.   Să
aducem așadar, un imn de slavă cântecului de miro-
nosiță, pe baza gândurilor atât de slobode.

Acest fenomen constituie însă o problemă funda-
mentală a omului pe parcursul întregii istorii. O
legitimare a fățărniciei, ipocriziei, minciunii cu
două fețe, o nișă împăcată în contextul  conștiinței,   atât
de ignorate până în zilele noastre în orice context.
Am evidențiat de mult acest lucru într-un eseu în
care invocam introducerea unui treptat și apro-
fundat  studiu al conștiinței, începând încă din
clasele primare, și apoi dezvoltat treptat în toate
clasele următoare până la absolvirea școlii ori a
gimnaziului sub forma unei materii separate a
studiului aplicat al conștiinței. Însă, gândurile sunt
libere, nu-i așa?

ANDREI ZANCA

Obediența și conformiștii
dezbinări, alienări, blocaje

multe rămân nespuse, vreme de o viață
și tocmai ele o mistuie încetul cu încetul.

Originea acestei afirmații,   gândurile sunt libere,
este străveche. Apare deja la Cicero, însă e firește,
mult mai veche. Ea este intensificată și celebrată în
Germania prin 1780 și editată prin 1842 sub forma
populară a unui cântec răspândit cu fervoare până
în zilele de azi, mai pretutindeni.

În context simplificat, ea constituie reacția poporului
la oprimare, subordonare, obediență totală, exploata-
re dictatorială, însă și față de alte situații, ca o replică
de necontestat. Dacă ne gândim însă mai profund, ea
constituie ceea ce azi ar putea fi numit, în mod
aproape paradoxal  obediența acelei corectitudini
politice,  cu iz de autocenzură treptată și abia băgată în
seamă, ale cărei încălcări, deschide pe loc intrarea în
joc a răspânditului  fenomen de etichetare, de lipire
definitivă a unor etichete facile, cu repercursiuni ire-
vocabile în mințile simpluțe, pătrunse lent de igrasia
ideologiilor beznei.

Așadar, fățărnicia, ipocrizia cu moț, minciuna cu do-
uă fețe, subtil inculcate. În perioada interbelică, un
filozof cu volume gustate de publicul larg, spunea
despre comuniști:   una spun, alta gândesc și cu totul
alta fac. Una e să spui lucruri anoste, pentru că „așa
se cuvine“ și-n același timp să gândești cu totul altceva,



Fiecare se întreabă azi, cu neliniște, cu o continuă
suspiciune,  cine e cel din fața mea, indiferent că e
cunoscut, necunoscut ori prieten vechi. E starea de
neîncredere semănată de acoliții beznei în noi. O
neîncredere în fiecare, și mai ales în sine, fară a te mai
putea recunoaște, în cele din urmă, nici măcar pe tine
însuți. Majoritatea oamenilor simt nevoia stringentă
de a fi conduși, așteaptă un conducător și se supun
acestuia lejer, atât din comoditate, cât și din teamă.

Îmi aduc aminte, când am venit prima oară în Germania.
Trebuia, spre a obține după studii, diploma de la
universitatea din Freiburg, să fac înainte o practică la
o firmă. Inginerul de acolo, un om absolut impertur-
babil (tot ca reacție germano-elvețiană, de sorginte
britanică, apropo de acceptarea, legiferată tacit a aces-
tui soi de duplicitate, ipocrit asumată), și cu care m-
am împrietenit pe parcurs, i-a spus cândva, mult mai
târziu, soției, „Dacă soțul tău s-ar fi născut aici (!!! ...
AZ), mulți nu i-ar fi ajuns nici la degetul cel mic“
–  Sie wärenn nicht imstande ihm das Wasser zu
reichen…

O dovadă clară a faptului că el m-a ascultat cu ade-
vărat, deseori, deși era mereu tăcut. L-am pus așadar,
deseori pe gânduri cu prerorațiile mele,  însă  what can
I do,  se ostoia el în zona lăuntrică, pentru el în mintea
lui, nu-i așa?  De aceea, se pare, îmi și spunea deseori
că sunt un ideal istincurabil. Fără de un rictus, însă.

Pe atunci, acest lucru mi-a dat de gândit. Nu înțele-
geam: nu eram tot eu, cel venit de pe un anume
meleag și cel de aici și acum? Însă, iată că nu era așa,
nici în mintea acestui domn. Era în fond vorba de la
trecerea (implicit și impregnarea mentală) de la un
colimator ideologic, la altul, pe care acest domn îl
considera absolut normal și acceptabil, dacă vrei să
înaintezi în viață, și în deplină concordanță cu o
anume  corectitudine politică, pe atunci nevehiculată
încă, însă mereu prezentă, mai ales prin tabu-uri. Nu
se aud și azi atât de des vorbele de jinduire ale
mulțimilor ne-habarniste, ignorante și frizând o
înspăimântătoare naivitate:  ah, abia aștept revenirea
la normal, dragă! … (De parcă ce-a fost, cu puțin
înainte, ar fi fost normal)…

Pe aceste meleaguri, te concediază cu un zâmbet
politicos, deși în mintea lor se petrece altceva, un
altceva configurat prin vorbe, pe care le poate bănui
fiecare. La noi, încă se mai rostesc aceste vorbe, dese-
ori abjecte, cu o satisfacție la fel de abjectă, însă cu o
alură de potentat absolut, de zbir și vizir, departe de
orice onestitate și ele, în fond; însă, cu o satisfacție
grobiană.

Ești slugarnic, obedient, ordonat, disciplinat, con-
trolabil, însă tu gândești cu totul altceva, căci
gândurile sunt slobode, nu-i așa? O pliere treptată,
furișă a indivizilor. O lume dominată de forțe
oculte, sub cârmuirea unor guverne și parlamente
inculte. Cine e vinovat, bietul popor, conciliat,
împăcat cu sine în mod iluzoriu, tocmai prin
cântecul popular de mai sus?

Deunăzi am văzut un fost demnitar înalt al servi-
ciilor de cercetare a fenomenelor ținute strict sec-
rete,   top secret, de la care se trage jocul de cuvinte
de mai sus,  ocult-incult, spunând următoarele unei
reportere, Ea: „Domnule general, dacă ați avea
vreodată șansa să vă întâlniți cu un extra-terestru,
ce i-ați spune?” Și El, după un scurt moment de
reflectare: „Să știți că m-a frământat mult și pe
mine întrebarea dumneavoastră…I-aș spune simplu,  te
iubesc”…. Ei, nu e așa că e grubă, alăturarea cu acest
cântec popular, mântuitor? Oare, ce-ar avea, în ăst
caz în gușă și-n căpușă, extraterestrul, reptilianul?

Cândva, printre multele slujbe pe care le-am
efectuat pe aici (tot din dorința de a putea rămâne
inadaptabil la supuneri și încolonări, de a rămâne
în acord cu mine însumi, și nu cu ceea ce se
impunea ca parte a unei stranii discipline a
succesului și implicit și a profitului demonic
mereu evocat), am fost și recepționer la un mare
hotel, aflat pe o mică insulă, plină de lebede,
aproape de locul, unde s-a născut Hölderlin, la
Lauffen. Munceam, mai ales noaptea. La bar se
afla un turc. Familia lui se afla, cu excepția mamei
nemțoaice, în apropiere de Istanbul, aproape de
mare. Tatăl lui, îmi spunea el, a fost și este
comunist. Îl citea cu înfocare pe poetul turc,
Nazim Hikmet, și lucra și el noaptea.



diminuează, până la un abia mai auzit murmur,
cele spuse cu voce tare. În schimb se face auzit un
ecou al minții lui, în care se ascund adevăratele
gânduri și pe care le deslușesc cu limpezime.
Constatarea acestei adevărate atitudini schizofre-
nice, îmi provoacă deseori stări de rău absolut. Azi,
tot mai rar. Aud, încep să înțeleg, și nu pot decât să
mă mir, cu un soi de milă sfâșietoare și însoțit
mereu de duhul smereniei. Animalele nu ne-ar
regreta deloc dispariția.

Mă gândesc cu drag la o emisiune scurtă, în care
un bătrân chelner de la  Carul cu bere, evoca
calitatea excepțională a berii de pe-atunci în acest
local vizitat de multe celebrități, stacanele de bere
cu capac argintat, un local, pe atunci, deschis dis-
de-dimineață, între strigătul cocoșului și până târ-
ziu, până la furișarea pisicii negre trecând strada.

Pe atunci, a spus bătrânul chelner, a avut loc un
mic incident. Un client a urlat că în supa lui e un
gândac. Chelnerul tânăr, care a venit de îndată, un
tip neimpresionabil, însă inimos, a pus fără să ezite
mâna pe gândac și la înghițit, spunând clientului:
„Ce gândac domle, e doar o frunză rătăcită, scofâl-
cită de cimbru!”. Astfel, „a salvat onoarea și numele
localului ăsta celebru”,  a mai oftat chelnerul, acum
bătrân… Păi, ce mai ziceți acum de splendoarea
ăstui cânt popular?

Însă, iată că tot datorită acestui și acum foarte cele-
brat cânt, tot mai dihai se aude și se spune, orice
ne-ați face, oricât de slugarnici, supuși, obedienți
am fi noi, chiar până la totala acceptare și obișnu-
ire cu acestea, încât nici nu ne mai dăm seama, nici
nu ne mai ostenim a le băga în seamă  –  gândurile sunt
libere. Asta, îmi amintește de vorba unui secui, pe care
l-am întrebat ceva referitor la dantura lui jalnică
„Păi … atât-am băut, de mi s-au topit dinții…”.

Totul seamănă teribil, cu cei, care își dăruiesc reci-
proc de Crăciun, pietre ori lespezi de mormânt,
frumos împachetate. Sunt unii, care se tem rar.
Sunt  teme-rari  (v. generalul mai sus pomenit).
Unde sunt ei acum, în această lume a balcoanelor
contemplative, dominate de forțe oculte, peste

Când sosea în zori, dorea să doarmă. Tocmai atunci,
muezinul urcat în turn, se apuca de gemete,
bolboroseli asurzitoare și de urlete, de acolo, din
vârful minaretului. Slujba de dimineață. Tatăl, ieșea
afară, cu nervii încinși, sumar îmbrăcat, urlând și
el la rândul lui: „Ce tot bocești bă, ca un buhai, ca
un apucat? Mai există și oameni, care au trudit
toată noaptea și acum vor să doarmă… ´mnezeii tăi!
…“ Ei, nu este asta, vorba unui adevărat comunist
turc, hikmetian - departe de mângâierile cân-
tecului popular menționat mai sus? Cel puțin nu
era un delator. Ar fi fost un risc mult prea mare,
nu-i așa?

Însă, pe acest barman turc, un tip inteligent, vor-
bind cursiv germana și alte vreo două-trei limbi, l-
am auzit deseori șoptind furios, spre a nu fi auzit:
„Bandă de fățarnici!”…–se adresa de fapt nu nu-
mai la colegii lui șvabi, chelnerii, pe care-i sim-
țea  judecându-l pe ascuns, firește, în gândurile lor
slobode, tainice,   amintindu-i în fond cine este, și
anume prin mici detalii, pe care orice om aflat
departe de țară, orice venetic, ajunge încet să le
deslușească.

Proferând această izbucnire furioasă, el însă se
referea și la faptul că aceștia, una îi promiteau, ver-
bal să îndeplinească la timp, și alta făceau pe
ascuns, căci el fusese pus de șefie, datorită calită-
ților și onestității sale, să fie  supervisor  acolo. Și
colegii lui făceau toate acestea cu un zâmbet mie-
ros, sub care însă se ascundeau multe. El le simțea
însă nuanțele jignitoare, sub spuza mieroasă. Păi,
ce mai ziceți de splendoarea ăstui cânt popular?

În acest sens, trebuie să mărturisesc, după o înde-
lungă, justificată reținere, următorul lucru, pe care
nu l-am mai menționat niciodată: mă uit la un
om, la chipul și la ochii lui, și abia apoi, ascult, cu
stupoare, ori în caz contrar, cu mare bucurie spu-
sele lui. Din sunetul glasului citesc însă, ca dintr-
un catalog de mode. Și acum se întâmplă mereu
un lucru bizar și pe care, până acum l-am trecut
sub tăcere. Pe măsură ce forța, energia furiei, stu-
porii, indignării și-a consternării mele, față de
prostie și nerușinare sporește în vibrație, pe atât se



meleaguri contaminate de guverne inculte (vorba,
tot a generalului de mai sus), unde sunt toți cei
care spun,  ce-i în gușă, și-n căpușă?  În fond tot un
ricoșeu al cântului ăsta celebru, nu?

Generalul, de care vorbeam însă, a mai spus niște
vorbe absolut simtpomatice, grave, ba chiar tragice
în acest sens. El spunea ca murmătoarele, parafra-
zez:   stăteam pe stradă spre a ne manifestanemulțu-
mireafată de tot ce se întâmplă, față de toate faptele
abominabile și de neînchipuit din țara asta; pentru
pensiile de foamete, care li s-au acordat colegilor
mei, care au muncit o viață întreagă, pentru mult
altele … iar la ferestre și pe balcoane, grupuri de
tineri, lume, ce să mai zic… I-am invitat să ni se
alăture, că și pe ei îi viza, ori îi vor viza în
fond…însă ei ne luau în bășcălie, nu luau în
derâdere  … Mai e ceva de spus? Într-adevăr,
animalele nu ne-ar regreta dispariția totală de pe
aceste meleaguri. „Acum nu mai există țărani, doar
fermieri“, a mai spus cu mâhnire, același general.
Nu sunt însă, gândurile slobode, ca în celebratul,
ba chiar și azi, mândrul cânt?

Trăim într-o lume smintită cu ostentație, demoni-
zată lent. Trăim printre tovarăși cu certitudini, pe
care aceștia le folosesc ca pe niște lespezi de
morminte, aidoma inflației de etichetare, atât de
eficace, și care impun profilul definitiv al stigma-
tizării, care greu se mai poate uita, șterge.

Trăim într-o lume a corectitudinii politice, încât ți
se pare mereu, că auzi târfe de mahala îngânând
cântece angelice. O lume lipsită tot mai mult de re-
pere, levitând letargic, superficial, tot mai departe
de sacralitatea mistuită ca sămânța prin moarte, în
toate.

O sacralitate absolut paralelă cu superficialitatea
tot mai ridicată în slăvi. Am avea nevoie de
manuale întregi spre a evidenția temeinic toate
acestea pentru cei ce le ignoră, și sunt mulți, și am
avea nevoie de o singură spunere, pentru cei ce
sunt atât de loviți și de obsedați dureros de ce se
petrece: nu mai au nimic sfânt, cum spunea și Buna
mea, acum câteva decenii.

Această soi „nou” de lume, sporește haosul,
panica, dezordinea prin demonice adieri și apoi se
adună cei savanți, cei știutori, cei învățați, spre a le
discuta, sporindu-le astfel la rândul lor, până la
dezvelirea ultimelor rămășite de exploatare a re-
surselor; o lume obedientă, slugarnică, absolut
conformistă, care sugrumă ori elan.

Unde ne sunt însă acum, învățații de altădată,
artiștii, elitele, aflate, cum pretind îndeobște, în
fruntea chemării și a jelaniei oneste, nu a popu-
lației, ce ascunde doar puieți de viitori profitori ori
parlamentari, ci a celor tăcuți și obidiți, a unui
popor îndurerat și fără de podețul unei orientări?
Adevărata solidaritate, adevărata gușă și căpușă e
doar cea a chipurilor  re-întoarse spre lumină.   Restul
mascaradelor, caduc.



Tizul meu a construit-o cu grijă. E loc destul să se
joace copiii! Or’ n-avem destui?”

Au cumpărat-o, au crescut copii, le-au făcut nunți,
vreo douăsprezece în total, de-au vuit acolo clari-
netele, au răsunat tamburinele, au curs râuri de
cântece și dansuri, au avut poala plină de nepoți și
nepoate, bucurie mare. Acum toate astea s-au
isprăvit, au plecat cu toții! Copiii prin Grecia și
prin lume, Jorgos acolo jos, sub pământ cu iarba
crescută până la genunchi. Pe el l-au lăsat singur 
acolo în capul satului, pe coastă, cu muntele la cap.
onștiente

De altfel, tot satul e în pantă, toate casele sunt vechi,
mari, din piatră ponce, șlefuită la colțuri, cu acoperi-
șuri deasupra porților avliilor, majoritatea închise
pentru totdeauna, căzute complet, scufundate în tă-
cere, în singurătate. Singurătatea întinde mâna prin-
tre fisuri, îți scoate ochii, te împinge mai încolo spre
locuriunde trăiescoameni, unde existăzgomot, bucurie.

Cu singurătatea la braț coborî în josul străzii princi-
pale, pe care călcase atât de des, cândva din calda-
râm, acum toată numai gropi de parcă ar fi fost mân-
cată de câini. Fiecare piatră rămasă păstrează o amin-
tire, sprijinită de zidurile încărcate de mușchi. De n-
ar cădea! Era bine să-și fi luat și ea un baston ca prie-
tena ei, Lefteria, deși, nu urca coasta, chemând-o tot
pe ea: „Vino tu, că ești mai în putere!”

Se opri ici-colo, se salută cu consătenii așezați pe sub
acoperișurile porților. Erau foste colege de brigadă,
agricultori de vază, brigadieri, cărăuși, zidari, profe-
sori, secretari de partid, președinți ai Frontului, spioni ai
securității, foști deținuți. Unii pătați, alții nu, cu toții
oameni buni, care acum, de când rămăseseră mai
puțini și părăsiți, se iubeau mai mult. O întrebară și
pe ea cum stă cu tensiunea, dacă au sunat-o copiii pe
mobil, o invitară la cafea, însă îi refuză pentru o altă
dată: „Acum mă așteaptă Lefteria să schimbăm o
vorbă. Am obosit spunând aceleași lucruri!”

Plecă aproape rostogolindu-se. Abia dacă o țineau
picioarele. Întâlni chipuri noi, vesele, sănătoase, fete
și băieți frumoși, care îi vorbiră, o salutară, întrebând-o

THANAS MEDI

PANTOFII

Bătrâna trase ușa după ea și rămase privind pan-
tofii aliniați în fața ei, pe prag. Unii mici, alții
mari, pentru copii, pentru bătrâni, de fete, de băie-
ți, purtați, uzați, lustruiți, nelustruiți, pe care îi nu-
mără: o duzină, două duzini. Și ce mulți sunt! Se
bucura frecându-și mâinile, crezând că are casa
plină de oameni, de țipete, de plânsete, de râsete.
Cum nu se poate mai bine! Își târșea picioarele
prin avlia casei împrejmuite cu zid din piatră,
netencuit, în care toamna își scuturase frunza
peste tot, presărând melancolie, tristețe, dar mai
ales dor.

Într-o parte a curții era vița-de-vie care se uscase,
în cealaltă livada de curmali deschisă ca o boltă,
plină de sâmburi roșii ca flacăra și dulci ca mierea,
fructe stricate pe crengi. N-aravea cine să le
mănânce! Iese din curte și aruncă încă un ochi la
poarta în două canate, din trunchi de stejar,
mâncată de carii, cu clanța de fier distrusă de
lovituri, deja ruginită. N-avea cine să o mai
deschidă! Pe partea de sus a casei se putea citi:
Mastoras Jorgos: era numele constructorului acelei
case mari, veche de aproape două sute de ani, cu
acoperiș din scânduri subțiri, cu verandă, scară
interioară, cu multe camere și odăi.
- „S-o cumpărăm, îi spusese bărbatul său, pe care
îl chema tot Jorgos,   în urmă cu vreo 40 de ani.



- Ce vorbește asta?! Aici a căzut bomba, poți să
traversezi satul dezbrăcat și nu te vede nimeni!

Bătrâna nu stătu să-l convingă. Era bucuroasă! Le
spuse bărbaților să lase cărțile de joc și să cânte ceva.
Bărbații o ascultară, lăsară cărțile și începură să cânte:

„când crescuși atât de mare, dragă, dragă, violetă,
voi veni pe-nserat în cartier, dragă, dragă, violetă…”

Bărbații se adânciseră în cântec, iar bătrâna în
dansuri. Își desfăcu basmaua neagră, pe care o flutura
și o scutura, sucindu-se și răsucindu-se invita la dans
pe unul și pe altul până se făcu un șir lung, nesfârșit,
de dansatori, cum se întâmpla odată la nunți. A
dansat cât și cum a dorit. Sudoarea îi curgea râuri.
Obosi repede.
- Continuați voi, le spuse, eu sunt o femeie bătrână. E
suficient și atât. Mâine o facem din nou. Acum plec.
 
Plecând, văzu o pereche de pantofi aruncați, într-un
colț al curții.

- Pot să-i iau, o întrebă pe Lefteria?
- Să ți-i pun într-o pungă, îi răspunse aceasta.
- Dar ce faci cu pantofii, o întrebă necunoscutul, în
timp ce ea se îndrepta pierzându-se pe drumul pe
care venise.
- Îi pun în fața ușii, îi răspunse, ca să pară că am
oameni în casă…

Traducere din albaneză: Oana Glasu

Thanas Medi (n. 1958, la Sopik, Albania) un mare
prozator albanez Este Thanas Medi un critic al lumii
comuniste? Fără îndoială, dar critica sa e aceea a unui
mare scriitor. Ca și la Kadare, Kundera, Danilo Kiș și
alții, aceasta nu se petrece prin fluvii de sarcasm, impre-
cații, injurii, ci cu ajutorul armei infailibile literare a
ironiei. Totul este trecut de scriitor prin filtrul ironiei,
vechiul regim, lumea vlahilor, personajele, inclusiv
cele pozitive, dacă putem opera cu această distincție,
istoria cu totul.

LIVIU ANTONESEI

despre ale ei. Nu-i cunoștea. Ceva i se zbătea prin
memoria-i pierdută în ceață și atât. Îi știa de mici, dar
acum erau bărbați și femei în toată firea, la rândul lor
cu copii.

Întâlni și o familie, care avea un copil. Țineau de
mână o fetiță. Se grăbi să o ia în brațe, rugându-i pă-
rinții: Îmi dați voie să o sărut? Îi sărută obrazul moale
camiezul de pâine, mirosind a schinduf, a flori și a viață.

Strada era plină de alte și alte perechi. La fântâna din
centru se afla și mai multă lume. Întoarse capul către
curțile pline cu oameni, cu haine întinse pe sârme.
Ferestrele caselor erau larg deschise canat după canat,
ca să intre aerul proaspăt șisădisparămirosul demucegai.

Era fericită.
„S-au întors toți, toți. Nu vor mai pleca. Au dat uitării
străinătatea. Trebuie să i-o spun Lefteriei.”

Se grăbește. Picioarele nu-i mai tremurau, inima îi
tresărea de bucurie, pășea sigur, un sac de ani îi că-
deau de pe umeri, ochii i se luminau de soarele de
deasupra capului.Și-a scos basmaua neagră și și-a în-
nodat-o pe frunte. O ajuta și drumul, care acum, spre
capătul satului devenea mai lin, ca fundul unei gropi.

Știuse Lefteria s’aleagă împreună cu soțul ei și cei
patru frați ai săi, casele gard în gard. Era neamul cel
mai mare, cu cincizeci de suflete până mai ieri,
întotdeauna cu bună dispoziție, veselie, petrecăreți,
cântau toți cinci, fiecare cu cântecul său, ba chiar și
femeile și chiar Lefteria, colega ei de brigadă, prietena
eide-o viață.

Curtea casei Lefteriei era plină. Bărbații jucau cărți,
iar femeile discutau despre toată lumea. Un necu-
noscut care bea cafea și răchiei se adresă bătrânei pe
nume, cu mult dor: „Nu mă mai ții minte, îi spuse.
Curmalele din curte eu ți le-am cules!” Nu avea timp
de el. Avea vești bune de dat Lefteriei:

-Ați auzit, s-au întors toți!? Străzile sunt pline de
copii, fete și băieți. Nu vor mai pleca. Nu mai există
străinătate! Necunoscutului îi căzu din mână ceașca
cu cafea:



e un exerciţiu, ni se spune
doar o simulare, o hologramă
cu participarea largă a publicului spectator
e o piesă premiată cu marele ghinion
Oare când e mai bine să ieşi din scenă
dimineaţa, la amiază, în miez de noapte
travestit în fantoma de la Elsinore
când cade cortina, timpul se prăbuşeşte, epuizat
bateria timpului s-a consumat
bateria inimii la fel, nu ţi-au schimbat-o
au zis că mai merge, acum nu mai au în stoc
bătrânul de pe palier scoate capul pe uşă
restul a putrezit
câinii cu instinctul lor au descoperit
o fiinţă ciudată în subsol
are gură, mâini, picioare şi o sticlă
de spirt sanitar agăţată de gât, ultima de pe raft
vara fierbinte a trecut graniţa fraudulos
înflorind salcâmii, teii, trandafirii
mireasma lor curajoasă ne trezeşte din letargie
vrei apă dar apa s-a terminat
s-au terminat şi făina, uleiul, zahărul, viitorul
declară catastrofă universală
te speli pe mâini, te speli până la os,
până la măduvă, până la ultima celulă
de criză de nervi a coşmarului
lovind în plin mulţimea isterizată
un bărbat îşi riscă viaţa virusată din spirit de cobai
apoi protestează: am mai trăit episodul, e un déjà vu
daţi-mi altă halucinaţie, alt delir
Oare când e mai bine să ieşi din viaţă
cu o replică memorabilă, la o terasă
cu vedere la marea linişte veşnică
ce curat, ce cuminte s-a făcut aerul, ce omeneşti
strigătele, pumnul în masă, cuţitul răsucit în rană
planeta respiră prin vastele întinderi de pământ, de apă
planeta se piaptănă, se face frumoasă
se pregăteşte să plece acasă
zâmbeşte, îndepărtându-se fericită
fără lacrimi, reproşuri, avertismente, amendamente etc.

VICTORIA MILESCU

În intervalul instituit

Oare când e mai bine să ieşi din casă
când afară e frig, când e cald
când plouă şi cade tencuiala cerului
străzile sunt goale, în sfârşit
cartierele s-au dat la o parte din faţa
unei creaturi misterioase
neştiind nici ea prea bine ce caută aici
la fel ca bărbatul eliberat de curând
căutându-şi prietenii, rudele, bătrânii
altădată pe bancă, la soare, în faţa porţii
îţi puteau dezvălui reţeta
singurătăţii pe termen lung
Oare cum e mai bine să ieşi în oraş
îmbrăcat în plastic, în aluminiu, în frunze
să nu te recunoască duşmanii, prietenii
chiar dacă la mii de leghe în lockdown
Oare când e mai bine să evadezi
apoi să te răzgândeşti, să vrei iar înăuntru, în patul
de la fereastră, printre perfuzii, iluzii, ventilatoare
cu pânzele de păianjen fluturând
la catargul bunei infirmiere printre saci sigilaţi
unii tresărind încă în spitalul-fortăreaţă
păzit de cerberi mascaţi
nimeni nu intră, nimeni nu iese
din poveste până la climax, nimeni nu trăieşte
mai mult decât s-a prevăzut în
noua lege, noua stare de fapt, noua stare
de urgenţă, de alertă, de forţă majoră
nimeni nu respiră fără
declaraţia de independenţă din cuşca lui de beton



timpul nu-i lasă textului decât propria sonoritate.
- Când se iscă o revoluție, poftele se pun în slujba
idealurilor; când revoluția triumfă, idealurile se
pun în slujba poftelor.
- Nu se poate reciti decât ceea ce sugerează mai
mult decât exprimă.
- Nimeni nu poate scăpa de epoca sa, dar, cu un
pic de tact, îi poate ocoli trivialitățile.
- Critica literară s-a născut în periodice și agonizează
în universități.
- Creștinismul nu neagă splendoarea lumii, ci
cheamă la căutarea originii ei, la urcarea spre
zăpada ei curată.
- Câtă vreme democrația nu îl bagă în seamă, omul
cult poate supraviețui și în timpuri democratice.
- La omul inteligent credința e singurul leac pentru
neliniște.
- Deja nu mai există clasă de sus, nici popor; există
doar plebe săracă, plebe bogată.
- Adevăratul aristocrat e cel ce are viață lăuntrică.
Oricare i-ar fi originea, rangul, averea.
- Societatea aristocratică e aceea în care dorința de
desăvârșire personală e inima instituțiilor sociale.
- Nobilă e persoana în stare să nu facă tot ce ar putea.
- Ziua e alcătuită din momentele ei de tăcere. Restul e
timp pierdut.
- Dragostea pentru popor e o vocație de aristocrat.
Democratul nu îl iubește decât în perioada electorală.
- Nimic un emai greu decât să nu te prefaci că înțelegi.
- A-și interzice să admire e marca bestiei.
- Scriitorul face ca sintaxa să-i restituie gândirii
simplitatea pe care cuvintele i-o răpesc.
- În societatea medievală, societatea e statul; în
societatea burgheză, statul și societatea se înfruntă;
în societatea comunistă, statul e societatea.
- Societatea răsplătește virtuțile zgomotoase și viciile
discrete.
- A scrie scurt, pentru a încheia înainte de a te plictisi.
- O mare iubire e o senzualitate bine rânduită.
- Eleganța, demnitatea, noblețea sunt singurele valori
pe care viața nu reușește să nu le respecte.
- Prieteniile durabile au nevoie, de obicei, de ticăloșii
împărtășite.
- Salvarea socială e mai aproape atunci când fiecare
mărturisește că doar el se poate salva pe sine. Socie-
tatea se salveazăatunci cândpresupușii ei salvatoridisperă.

NICOLÁS GÓMEZ DÁVILA

PANSEURI

- Poezia e trofeul lingvistic al unei înfrângeri spirituale.
- Abundă poeții care numesc „poezie” o simplă
formă de iresponsabilitate intelectuală.
- Politica înțeleaptă e arta de a întări societatea și
de a slăbi Statul.
- A trăi cu luciditate o viață simplă, retrasă, discretă,
între cărți inteligente, iubind câteva ființe.
- Ceea ce nu începe prin a-i părea fals cititorului nu
merită osteneala de a fi scris.
-„A aparține unei generații” este, mai degrabă decât
o necesitate, o hotărâre pe care o iau mințile gregare.
- Gândirea viguroasă și îndrăzneață e aceea care
nu refuză locul comun.
- Să reînnoiască „arta modernă” îi va fi dat doar
celui ce va reuși să fie original fără să o caute.
- Există ceva definitiv josnic în cel ce nu acceptă
decât egali, în cel ce nu își caută cu sârg superiori.
- Minunile literare rareori depășesc constelații de
treizeci de cuvinte.
- De plictisul cotidian nu ne scapă decât impalpabilul,
invizibilul, inefabilul.
- Supraviețuiește doar cel ce se naște ușor „démodé”.
- Adevăratele aventuri ale scriitorului autentic sunt
cuvintele.
- Nu pentru că e mai inteligentă decât contemporanii
posteritatea se dovedește, până la urmă, cu neputință
de înșelat în privința valorii unui text, ci pentru că



- În vremea noastră, personalitatea e suma a ceea
ce îl impresionează pe prost.
- Dacă Dumnezeu nu există, nu trebuie să tragem
concluzia că totul e permis, ci că nimic nu contează.
Permisiunile se dovedesc ridicole când sensurile sunt
anulate.
- Nu există josnicie mai mare ca a celui ce se sprijină pe
virtuțile adversarului pentru a-l învinge.
- În întunecimile răului, inteligența e ultimul reflex al
lui Dumnezeu, un reflex ce ne urmărește stăruitor, un
reflex ce nu se stinge decât la granița ultimă.
- Omul plătește beția eliberării cu plictisul libertății.
- Două ființe inspiră astăzi o milă deosebită: politicianul
burghez, pe care istoria îl descurajează răbdătoare, și
filosofulmarxist, pe care istoria îl respinge răbdătoare.
- Omul modern nu iubește, ci se refugiază în iubire; nu
speră, ci se refugiază în speranță; nu crede, ci se
refugiază într-o dogmă.
- Grația neprevăzută a unui surâs inteligent e de-ajuns
pentru a spulbera straturile de plictiseală pe care le
aștern zilele.
- O vocație genuină îl îndemnă pe scriitor să scrie
doar pentru el însuși: mai întâi din orgoliu, apoi
din umilință.
- Sufletul trebuie să se lase invadat de ceea ce e
străin, să renunțe să se apere, să-l favorizeze pe
dușman, pentru ca ființa noastră autentică să apară
și să țâșnească, nu ca o construcție fragilă pe care
sfiala noastră o ocrotește, ci ca stânca noastră,
granitul nostru de neclintit.
- A educa sufletul înseamnă a-l învăța să-și trans-
forme invidia în admirație.
- În anumite clipe pline, Dumnezeu se revarsă în
lume ca un izvor nesperat în pacea amiezii.
- Barbarul fie își bate joc cu totul, fie venerează
întru totul. Civilizația e surâsul ce îmbină discret
ironia cu respectul.
- De două secole poporul îi duce în spate nu doar pe
cei ce îl exploatează, ci și pe eliberatorii săi. Spinarea sa
se încovoaie sub dubla povară.
- Tragedia stângii? Că diagnostichează corect boala,
dar o agravează prin terapia ei.
- Nimic nu durează, desigur, și nu contează decât
clipele, dar clipa își rezervă splendoarea pentru cel
ce și-o închipuie eternă. Nu are valoare decât efe-
merul ce pare nemuritor.

- Creștinismul nu e o doctrină pentru clasa
mijlocie. Nici pentru clasa mijlocie economică.
- Nici pentru clasa mijlocie intelectuală. E lipsită,
ca atare, de viitor.
- Cei a căror recunoștință pentru binele făcut se
transformă în devotament față de
persoana care l-a făcut, în loc să degenereze în ura
pe care o trezește de obicei orice binefăcător, sunt
aristocrați. Chiar dacă umblă în zdrențe.
- În această îmburghezire universală, mi-e dor nu
atât de aristocrația moartă, cât de
poporul dispărut.
- Inteligența nu constă în manevrarea unor idei
inteligente, ci în manevrarea inteligentă a oricărei
idei.
- Poezia e urma degetelor lui Dumnezeu în lutul
omenesc.
- Dacă europenii renunță la particularismele lor
pentru a-l zămisli pe „bunul european”, ne temem
că nu fac decât să dea naștere unui alt nord-
american.
- Această eliberare a omenirii pe care a cântat-o
secolul al XIX-lea s-a dovedit a nu fi altceva decât
turismul internațional.
- Diavolul nu reușește să pună stăpânire pe sufletul
care știe să surâdă.
- Cine ne trădează nu ne iartă niciodată trădarea sa.
- În literatură râsul piere repede, dar surâsul e nemuritor.
- Pentru artistul adevărat, gloria nu înseamnă
zgomotul laudelor, ci teribila tăcere a clipei în care
a crezut că a nimerit.
- Nobil nu e sufletul pe care nimic nu-l rănește, ci
cel care se vindecă repede.
- A fi marxist pare a consta în a scuti de interpretare
marxistă societățile comuniste.
- Trecutul e izvorul poeziei; viitorul e arsenalul retoricii.
- A scrie pentru posteritate nu înseamnă a ne dori
să fim citiți mâine. Înseamnă a aspira la o anumită
calitate a scrisului. Chiar când nimeni nu ne citește.
- Lectura e un drog neîntrecut, pentru că ne îngă-
duie să scăpăm nu doar de mediocritatea vieților
noastre, ci și de mediocritatea sufletelor noastre.
- Artistul nu se întrece cu congenerii săi, se luptă
cu îngerul său.
- În alegerile democratice se decide cui îi e îngăduit să
asuprească în mod legal.



moartea este mult
tumult mai adâncă
decît plugul vieţii

oh
cît de multă
ne-nconjoară
şi desparte
dinspre fiecare
cardinală parte
doară cerul
iazul şi câmpia
nu se sinchisesc
şi nu le pasă
fluturându-şi în lumini
ţesuta-n viaţă
apretată-n veşnicie

gălbenuşul este şi el un ou

gălbenuşul este şi el un ou
un ou cu gălbenuşul gălbenuş
cu albuşul gălbenuş
şi cu coaja albuş

albuşul este şi el un ou
un ou cu gălbenuşul gălbenuş
cu albuşul albuş
şi cu coaja de ou coaje de ou

coaja de ou este şi ea un ou
un ou cu un gălbenuş de gălbenuş
într-un gălbenuş de albuş
cu albuşul coaje de ou
şi cu coaja de ou coaje de aer

aerul este şi el un ou
un ou cu mult mai multe feluri de gălbenuşuri
gălbenuşuri de ou
gălbenuşuri de clăbuci de săpun
gălbenuşuri de bolovani
şi aşa mai departe
cu multe
multe gălbenuşuri ce nu vă mai spun

ŞERBAN CHELARIU

viaţa

viaţa
nu ne este decât
o aruncătură din privirea păstrăvului
peste a lacului ruptă eternitate
oh tu
parmenide
oh
temporalitate

magnolia şi-a scuturat
petalele din cârcă
un proaspăt există
cu greul din
este
peste a noastră fragil de riguroasă osatură
de zeu hoinar
şi derbedeu
împărăţiilor agreste

trecutul
la deretecat
prin carne îşi agaţă
troznind de amintiri
dintre secunde smulşi
crăpând uscat
scaieţii

prieteni



la o palidă depărtare de lună
pe acest pământ
lângă ocean
aproape de marginea continentului
la periferia oraşului
într-o casă veche de lemn
în mijlocul camerei văruite
aşezat pe scaunul de metal
şi scriu
sunt aici
zburând prin univers
într-un braţ al căii lactee
cu soarele şi luna
pe acest pământ
lângă ocean
aproape de marginea continentului
la periferia oraşului
în casa veche de lemn
în mijlocul camerei văruite
pe scaunul de metal
şi scriu
sunt aici
în centrul universului
împreună cu tine
cititorule
şi prieten
încerc să-ţi fiu

gălbenuşul

gălbenuşul
dens cu prezentul
s-a tăiat în ceaunul universal
şi s-a făcut cocoloaşe
în regiunea trupului nostru
morţii vasal
cu decoraţii zăngănind străluciri
de cuvinte trufaşe
trecutul s-a ascuns în lumină
iar viitorul
s-a-mpărţit cu radicalul din doi
şi-a dispărut
undeva
în sinea din noi
de unde zbîrnîie surdină
şi bate discret

dar cu un singur gălbenuş denumit
pământ

pământul este şi el un ou
un ou cu gălbenuşul de foc
cu albuşul de pământ
şi coaja de aer

coaja de aer este şi ea un ou
coaja oului de aer este vidul

vidul este şi el un ou
un ou cu mult mai multe gălbenuşuri
decât oul de aer
un ou cu albuşul
vid
şi coaje
deloc

sunt aici

sunt aici
în mijlocul camerei văruite
aşezat pe un scaun de metal
şi scriu
sunt aici
în casa veche de lemn
în mijlocul camerei văruite
aşezat pe scaunul de metal
şi scriu
sunt aici
la periferia oraşului
în casa veche de lemn
în mijlocul camerei văruite
aşezat pe scaunul de metal
şi scriu
sunt aici
lângă ocean
aproape de marginea continentului
la periferia oraşului
în casa veche de lemn
în mijlocul camerei văruite
aşezat pe scaunul de metal
şi scriu
sunt aici
la o depărtare orbitoare de soare



toaca
vremurilor ce vor veni
de taină
la cină
cu timpul prezent în desaga timpului
de-apoi
eternitatea ne-mbată cu alcoluri de spaţiu discret
din paharul umplut cu universuri puţind a concret
furîndu-ne anii odată cu vorba şi vinul
numai prezentul ne rămîne mereu
prezent şi continuu

noi nu vedem luna

lui m.a.d.
noi nu vedem luna
privind-o
prietene
luna clipei de acum
noi vedem luna de acum câteva secunde
noi nu vedem soarele
privindu-l
prietene
soarele clipei de acum
noi vedem soarele de acum câteva minute
noi nu vedem andromeda
privind-o
prietene
andromeda clipei de acum
noi vedem andromeda
de acum câteva milioane de ani
tu nu mă vezi pe mine
privindu-mă
prietene
pe mine
cel din clipa de acum
tu îl vezi pe cel de acum
câteva miimi de secundă
eu nu te văd pe tine
privindu-te
prietene
pe tine
cel din clipa de acum
eu îl văd pe cel de acum
câteva miimi de secundă

nimeni nu ştie cum arată
celălalt
în clipa acestei sfinte prezenţe

Șerban Chelariu - Aripă - acryl pe pânză

ȘerbanChelariu -Prometeu înlănțuit - acryl pe pânză



Radio Renașterea. Colaborarea cu Cassian a durat
mult mai mult decât cea cu Apostrof, deși nu o
dată, mi-a zis el, i s-a reproșat că mă lasă să-mi fac
mendrele, promovându-mă, majoritatea cărților
comentate apărând la Limes, desigur. De! , gurile
rele! Apoi m-am mutat la Steaua lui Aurel Rău.
Întâlniri. Aceea una din o mie și una de întâlniri se
chema o altă rubrică de la emisiunea mea radiofo-
nică, unde citeam/ rosteam tablete inspirate de
freamătul zilei. În revistă cred că a rămas doar ti-
tlul simplu, Întâlniri, fără alte înflorituri. În fine, de
anul trecut am deschis rubrica Reverberații în re-
vista sătmăreană Cronograf.

La ce bun acest remember? Doar pentru a schița o
continuitate în activitatea mea publicistică. Și poa-
te că nu ar fi deloc nelalocul ei precizarea că, la un
moment dat, rămas fără slujbă, am apelat la Adrian
Suciu, care mi-a acordat spațiu în ziarul lui, fără
însă a-mi plăti un onorariu, cum ne fusese înțele-
gerea. Făcusem o tentativă și la ziarul Ziarul, șeful
expediindu-mă pe motiv că nu are spațiu. Ironia
sorții a făcut ca, la aniversarea unui an de la înfiin-
țare, același șef să fie anunțat, în toiul petrecerii, că
foaia își încetează apariția... În schimb, am avut o
relație excelentă cu Stelian Țurlea, care făcea Ziarul
de duminică. Am rămas prieteni până în ziua de
azi deși ne vedem doar pe la târguri și festivaluri
de carte.

Complicată e viața de editor, le spun celor care mă
întreabă cum mă descurc, când mai am vreme de
scris. Eu am trecut demultișor pe literatură orală,
le răspund mai în glumă, mai în serios. Și mai
complicată e viața unui editor ca mine, care e un
fel de om-orchestră, hotărât să le facă pe toate: și
redactare, și promovare, și distribuție; du-te la
tehnoredactor, mergi la tipografie, vezi ce-i cu
coperțile acelea, treci pe la contabil, fugi la bancă,
nu uita să răspunzi cutăruia, sună-l pe cutare, nu
uita de întâlnirea cu cutare ș.a.m.d. Am în podul
casei câteva lăzi cu caiete, agende, carnete de
însemnări, mă feresc să le deschid de teamă să nu
iasă te miri ce lighioane dintr-însele.

Și totuși, încerc să scriu zilnic câte ceva într-un

MIRCEA PETEAN

Carnet de editor I

Inaugurez acum și aici o nouă rubrică de autor.
Am mai avut câteva de-a lungul anilor. Prima

– îmi aduc bine aminte – mi-a fost găzduită de
Apostrof-ul proaspăt înființat de Marta Petreu și
Ion Vartic mintenaș după Revoluție. Se chema
Știri de pe frontul cuvintelor, un titlu războinic,
unde am publicat comentarii la cărți de poezie, în
general, dar și alte texte, de pildă un soi de jelanie
la aflarea veștii că prietenul meu, poetul Aurel
Dumitrașcu, s-a mutat la cele veșnice. Mă atașa-
sem atât de tare de revistă, în special de tinerii ei
redactori – Ioan Milea, Mircea Țicudean, Ovidiu
Pecican – încât, din pură fidelitate, am declinat
invitația altora de a colabora cu dânșii (o întâlnire
cu reprezentantul unei reviste concurente, nu-i
spun pe nume – persoană importantă! – de pildă,
în cursul căreia am purtat o discuție presărată cu
mărturisiri de taină, a rămas fără urmări, din
parte-mi, el însă s-a răzbunat publicând unul
dintre cele mai mizerabile comentarii la vreo carte
de-a mea – de! – scriitorii se organizau în cete,
pregătiți de un război de treizeci de ani, cel puțin!
.. .) . Apoi, i-am propus lui Cassian Maria Spiridon
o rubrică și el mi-a găzduit-o cu maximă genero-
zitate în paginilile Convorbirilor literare. Se chema
Județ al poeților – trimiterea la povestirea sadove-
niană era transparentă – unde publicam comen-
tarii la cărți ale mai tinerilor scriitori, comentarii
pe care inițial le citeam la emisiunea mea de la



fișier de unde am extras material pentru mai
multe cărți, de-ar fi să pomenesc aci doar Nicanor,
ultimul om și La drum!, asta ca să nu-mi pierd
dexteritatea, căci nu există mai mare bucurie
pentru un scriitor decât aceea de a mai adăuga o
linie la cele deja scrise. Nu țin jurnal, căci mi se
par superflue notațiile referitoare la banalitatea
existenței cotidiene, deși am ținut unul un an
întreg, la un moment dat, nu am avut curiozitatea
să mă uit încă în el, dar cine știe?! Iar când mă
simt hăruit, uit de toate și-mi văd de treabă. Am
un mod de a mă izola și de a mă plimba prin casă,
dintr-o odaie într-alta, uitându-mă nicăieri, fără să
văd pe nimeni și nimic, fără să scot o vorbă – Ana
îmi știe cel mai bine obiceiul și mă lasă în pace, iar
l-a apucat nebunia, își zice – du-te și scrie!, îmi zice
știind bine că nu are cu cine povesti. Iar de când
călătorim în Italia, măcar o dată pe an, aștept să
vină sorocul, iar acolo, în preajmă mării, cu
muntele în spate, încerc să definitivez un proiect
început și abandonat până la noi ordine. Așa s-a
născut Trilogia ligură, de pildă.

Prin urmare, veți avea parte, dragi cetitori, de
reflecții în marginea muncii mele de editor și
scriitor, de anecdote cu scriitori și nu numai, de
portrete de oameni ai cărții, de comentarii la cărți
apărute sau în curs de apariție, de câte și mai câte,
numai răbdare să aveți și poftă de cetit…

Doamne ajută!



sau cel puţin aşa resimt
de când atât de des presimt
ce-mi aduce cu multă corvoadă
din neluminat viitor
bătrâna mea iscoadă,

trăiesc ca într-un mojar
şi mă pun singur pe jar,
căci fără măcar să ne ferim
imaginăm fără contenire
dezastre în care pierim

O mare bucurie

m-am spălat ca un franciscan
în faţa Domnului şi am iubit-o ca un disperat,
mă străduiesc să nu plâng
în fiecare zi pentru ce nu s-a mai repetat;

nu fac reproşuri şi nici nu mă rog
să revină momentul tot mai îndepărtat,
nu implor şi nu mă zbat să recapăt
prin diabolice urzeli ce nu mi s-a lăsat;

n-am fost şi nu sunt speriat,
nu cer socoteală şi nu judec sublimul,
mă bucur doar pentru felul
în care nelumesc m-a copleşit destinul

O anume aşteptare

să trăieşti cu certitudinea că în viaţă
cineva te-aşteptă cu sufletul la gură,
că-i crucial lucrul pe care vrea să ţi-l spună
în singura limbă pe care o înţelegi
şi o vorbeşti din celulă în celulă,

să fii convins fără urmă de-ndoială
că lucrul pe care urmează să-l afli
este întregul neciobit, deplinul
care copleşeşte precum întâlnirea cu un zeu;

şi când aproape toate zilele tale se vor fi scurs
sub semnul acelei tulburătoare aşteptări,

KOCSIS Francisko

Veneai spre mine...

tăios ca adevărul spus la mânie
te apropiai în seara aceea de mine,
veneai ca un bulgăr rostogolit
de suflul de vulcan,

tăia mânia fierbinte ca iataganele
mânuite de ieniceri la Lepanto,
ca oţelul suedez transformat în brici,
ca ochii tăi prea încruntaţi;

veneai spre mine ca un dezastru,
ca ultima favoare a zilei din urmă,
te premergea atâta disperare
că tot universul părea o osândă,
fiecare pas al tău o ameninţare –

şi asta numai
ca să mi te-arunci în braţe,
ca să scapi de singurătate

Îngerul păzitor

pentru mine eşti parte din destin,
cu zile când eşti festin
şi altele când eşti otravă,
primele trec repede
celelalte n-au nici o grabă,



a acelei întâlniri cruciale după care
sigur nu va mai exista întoarcere,
ci doar o anume continuare,

presimţi năucitor că aşteptarea
se prelungeşte şi în celelalte
forme de speranţă,
până dincolo de viaţă

În alt infinit

ca fagurii zbârciţi din podul plin de viespi
neputinţa bătrânilor storşi de vlagă,
veterani cu însemnele de capitulare
arborate pe piele, în ochi, la tâmple;

un car de îndemn şi încredere
ţi-ar trebui ca să le smulgi un zâmbet,
să le urneşti din suflet resemnarea
strânsă de-a valma într-o viaţă,

să le clinteşti din inimă împăcarea
cu gândul că un rost e depăşit
şi-i aşteaptă ceva mult mai mare
în alt infinit

În şoapta unei rugăciuni

să intri într-o catedrală ca-ntr-o mustrare,
să te-ntrebi cu sinceră stupoare:
cât de mare poate fi ţipătul
comprimat în şoapta unei rugăciuni?

să stai neînclinat în suflet
în timp ce te pui în genunchi,
să te rogi ca oricare anonim, convins
că nu se poate strecura nici o eroare,

nu-i posibilă nici o confuzie de identitate,
să şopteşti numai în gând: Doamne,
şi-n clipa aceea să aibă loc cutremure
pe pământ, pe Marte, în imensitate,

să se surpe ca zidurile Ierihonului

graniţele colosale dintre noi
şi să se vadă pentru o clipită
spiritul pur al zilei de apoi

Altă rugă

dă-mi, Doamne,
o singură şi imensă bucurie,
certitudinea că lumea e altfel,
eu am înţeles-o greşit,

dă-mi calmul celui
ce s-a deşteptat din coşmar
şi văzul lui s-a limpezit
ca un cristal,

astâmpără năprasnica
mea foame de piton
cu sensuri care lipsind
m-au îngrozit,

şi negreşit întregeşte-mi
râvnita bucurie
cu un semn că înţelegi
prin ce Ne-am greşit

Natură

un nor întunecat alunecă
peste povârnişul însorit al celuilalt,
de parcă un chip negru s-ar apleca
peste un chip alb,

umbra unei păsări uriaşe
acoperă umbra unei păsări mici,
de parcă-n vara fierbinte ar vrea
să-i ţină răcoare,

dar totul e numai pasul
spre furtuna care urmează,
zborul spre vărsarea de sânge
pentru hrană



doar imaginaţia unui autor ne ţine pe toţi laolaltă,
printr-un testament, un decalog, o continuare
în care chipul încruntat e retuşat
până la trăsături fine de melancolie,

să spui: e linişte, de parcă ai spune
că pedeapsa ni s-a schimbat
printr-o graţiere neaşteptată,
acum am pierdut sensul dintâi
şi nu-l cunoaştem pe cel ce urmează,
batem pasul pe loc
ca o armată pietrificată –

ceea ce ştim n-ajunge nici de-o ipoteză,
dar sperăm ecuaţia întreagă
când spunem: aşa e viaţa noastră

Premeditare

în marsupiul catifelat al amurgului,
mătasea moale a lenei vesperale
întinde hamacuri tot mai umbroase
între reveria buimacă şi ţinuturile reale

în care sentimente puternic dezamăgite
au răsucit sensul drept al cuvintelor
până la încâlcire,

în care handicapul de a nu te mai înţelege
pe deplin nici pe tine
trece lejer testul de normalitate,

în care nici o formă de declin
nu are sistem de frânare,
în care omul e structura care îşi premeditează
propria demolare

O tagmă aparte

îmi imaginez cum varsă îngerul întunecat
paharul cu licoare roşcată,
nu ştiu ce bea şi nici dacă licoarea îmbată,
dacă-i ia minţile sau îi dă putere,

eu doar îmi imaginez că şi-n lumea lor există
o tagmă a ridicătorilor de pahare,
o lume veselă care face zarvă şi petrecere
cu şi fără motiv, de pură plăcere,

şi oameni – scuze, un pic mai tuciurii, e drept –
întunecaţi, cătrăniţi, negri de supărare,
numai buni de ocolit şi de lăsat în pace,
cu pelinul prelins pe pahare

Ecuaţie

să spui: e linişte, de parcă ai spune:
s-a sfârşit, sau nimic nu mai e,
poate nici n-a fost,
poate ceea ce ştii pe de rost
nu s-a-ntâmplat niciodată,



În Vinerea albstră, pulverizarea epicului în opt
micro-narațiuni aparent independente are menirea
de a decupa din unitatea biografiei scriitoarei acele
evenimente și întâmplări, ale căror reverberații
psiho-emoționale s-au propagat seismic în durata
ciclică a destinului auctorial. Semnificațiile lor
ascunse nu pot fi pătrunse decât prin desprindere
insulară din întregul existențial, asigurând acea
detașare emoțională obligatorie în actul ficționa-
lizării elementului biografic. Confesând adevăruri și
ficționalizând realitatea, instanța auctorială se man-
ifestă prin două instanțe narative – un eu omni-
scient care deapănă „obiectiv” firul epic din per-
spectiva celui ce evocă un trecut imposibil de
schimbat și un eu subiectiv, contemporan întâmplă-
rilor relatate.

Un personaj feminin, în opt queste ale unui sens
existențial pierdut sau obscur reținut în subcon-
știent, împrumută când vocea unei tinere în
căutarea ieșirii din cerc, când pe cea a unei bătrâne,
bunică și pensionară, în căutarea unei noi direcții
existențiale. Acest personaj asigură refacerea mesa-
jului unitar al celor opt „povestiri”. Conectând sfera
interiorității la dimensiunea aparent deschisă a
socialului și a istoriei, se interoghează filosofic și na-
ratologic pe tema limitei condiției umane și a
posibilității de a fi liber, cercetând spațiile de conflu-
ență dintre istoria individuală și cea impersonală.
Viața se constituie din treceri succesive dintr-un
cerc într-altul, traversări oarbe ale etapelor vieții și
perioadelor istorice, „cu ochii larg închiși”, înțele-
gându-le sensul întotdeauna retrospectiv, niciodată
din miezul incadescent al trăirii efective.

Evenimente din copilărie și adolescență gene-
rează seisme emoționale de mare adâncime, cu
unde de șoc reverberând în subconștient, consti-
tuindu-se mai târziu în cheia înțelegerii tardive a
sensului existenței: o lecție de engleză neobișnuită
cu ecou inițiatic (Strada semicercului); întâlnirea
propriei „jumătăți” în adolescență, pierdută pentru
totdeauna în contextul vitregiei istoriei (menționată
din viteza descripției, în Strada Privighetorii, nuan-
țată psihanalitic în Terapia); întâmplarea oripilantă
din copilăria doamnei Petrini cu șoricelul ucis de
frică și dezgust, aruncată în groapa subconștientului,

LILIANA DANCIU

Din interiorul cercului, în căutarea sensului
pierdut *

Profesor universitar și „urmuzolog” împătimit,
fondatoare a Centrului de Studii Canadiene și a unui
Masterat de studii canadiene la Universitatea de Nord
din Baia Mare, traducătoare, poetă și pasionată de
folclorul maramureșean, Ana Olos revine în 2020 pe
scena literară cu un proiect narativ, Vinerea albastră
(Sibiu, Editura Imago). Din prefața semnată de
Mircea Braga, Un roman și principiul unificator al
sensului, aflăm despre pasiunea autoarei pentru „exer-
cițiile de stil” în grilă postmodernă, practicate în poe-
ziile volumului Versuri de circumstanță, plagiate și
mici însăilări / Circumstantials Poems, Plagiaries and
Versifications (prefață de Lidia Vianu, apărut în 2014)
și în „jurnalul cu povești”, Mihai Olos. La povești în
casa de paie, visând la orașul-sat universal. Fragmente
de jurnal (2015). În accepțiunea „tradițională” a ter-
menului, unitatea monolitică a narațiunii se edifică
din episoade, scene și conflicte fixate pe o logică uni-
tară pentru identificarea unui înțeles unic, mai mult
sau mai mai puțin nuanțat. Proza postmodernă urmea-
ză modelul „sociologic” existențial și devine o cumu-
lare aparent aluvionară de fragmente, a căror unitate
de sens, uneori pierdută, alteori ocultată cu mare
grijă de instanța auctorială, trebuie regăsită în actul
lecturii. Cade în sarcina instanței narative și a citito-
rului să reorganizeze formal și informal piesele dislo-
cate pentru a recompune acest puzzlemeta-textual.



(Strada semicercului). Străzile, lumea, împrejurimile
rămân aceleași, doar indivizii sunt întotdeauna alții.

Narațiunea se generează pe măsura producerii
amintirilor, iar labirintul străzilor sugerează însuși
labirintul vieții. Când personajul Anei Olos afirmă
obsesiv  : „caut o ieșire din cerc”, parc-ar fi ipostaza
feminină a unor personaje eliadești foarte cunoscu-
te, precum Ștefan Viziru din Noaptea de Sânziene și
Gavrilescu din La țigănci, care caută ieșirea din
pântecul mistuitor al timpului întru moarte, respec-
tiv ciclicitatea rutinieră a timpului profan. Limbajul
bogat în analogii nuanțează expresiv mesajul, fiind
vizată o paletă tematică variată: politicul (în plan
global, Est și Vest, două semicercuri planetare, izola-
te de Cortina de Fier; în plan național, țara închisă
în propriile granițe încarcerându-și locuitorii); soci-
alul (replierea în interioritate și reprimarea rostirii
adevărului); identitatea (o permanentă questa a
libertății, reînnoită în cadrele fiecarei zile). În raport
cu deschiderile iluzorii ale vieții, notația intertextu-
ală „zadarnică e arta fugii” capătă valoarea unei
axiome general valabile pentru toate nivelurile, tem-
porale și existențiale, ale ontologicului.

Traseul existențial al unui căutător de sens nu
este niciodată o stradă cu o unică direcție, ci un
păienjeniș de drumuri dus-întors, cu avansări în-
drăznețe pe varii direcții și întoarceri lămuritoare,
folosind neîncetat reperele lăsate în memorie,
combinând „sensul unic cu cel reversibil” (Strada
Privighetorii). Geometria existențialului trasează
linii curbe, drepte paralele și perpendiculare, dese-
nează atrăgătoare cercuri întregi, a căror perfecțiune
închide sensul, decupează semicercuri pentru a
destinde strânsoarea închiderii, intersectează într-
un punct destine sau le depărtează pentru totdea-
una, aparent fără nicio noimă. Micro-romanul Anei
Olos desfășoară o astfel de geometrie simbolică,
ocultând o adevărată hermeneutică a sensurilor, în
spiritul gnoseologiei lui Hans Georg Gadamer.
Adevărul cu privire la ființă și ființare este tăinuit
omului închis în cercul hermeneutic, dar poate fi
descoperit prin practicarea constantă a exercițiului
euristic. De obicei, înțelegerea adevărului se pro-
duce la capătul liniei drepte a vieții, dar ideal este a-l
afla în însuși miezul ființării întru ființă, prin
înaintări precaute și reveniri succesive, un constant

corelată la senectute cu „povestea” celor doi șoricei
de laborator. Trasând analogii esopice între zoomorf
și antropormorf, Dispariția leilor și Despre vulpi
spun una și aceeași poveste, dublu ipostaziată
caracterial, despre condiția omului în contempora-
neitate, felul cum își îngrădește cu multă perse-
verență existența, ridicându-și o cușcă, în interiorul
căreia, la început, se refugiază spre a găsi confort și
intimitate, pentru ca apoi să se înstrăineze complet
de lume, limitându-și opțiunile și… deschiderile.
Devenim prizonierii propriilor tabieturi și obiceiuri,
marcați de frustrări și prejudecăți, incapabili să
relaționăm cu adevărat, două cercuri de gânduri
mereu închise, în ciuda aparentei deschideri dialo-
gale, cu povești nespuse până la capăt… Punerea în
abis pare a fi procedeul narativ predilect al Anei
Olos, pentru a sublinia multitudinea de povestiri
încadrate în tot atâtea rame, inepuizabile, nesfârșite,
tot atâtea cercuri închise în alte cercuri, vag deschise
unei hermeneutici de conjunctură.

Deși simbolizează perfecțiunea, ca închidere
în propriile linii curbe, cercul exprimă cel mai bine
ideea de limită, claustrare și imposibilitate de ieșire
și ex-teriorizare, oricât de mult i s-ar lărgi circumfe-
rința. Semicercul este doar o iluzie a posibilității
dezlimitării, întrucât „tăierea cercului” nu presu-
pune „evadare din insularitate”, ci numai o altă per-
spectivă asupra ontologicului. În raport cu sine,
individul este un cerc închis, pentru ca în raport cu
Celălalt să se deschidă într-un aparent semicerc și
împreună să (re)compună o nouă circularitate, chiar
dacă androgină, de data aceasta. Paradoxal, tenta-
tiva de evadare din interioritate se soldează cu o
nouă închidere, în cercul viețuirii în doi. Prin iradie-
rea aspirațiilor de împlinire personală și dezvoltare
profesională din centrul ființei se realizează o altă
deschidere, la fel de iluzorie, spre lume, de data
aceasta, prin chemarea împlinirii propriului destin.
Lumea este un alt fals semicerc, câtă vreme limi-
tează ființa și o circumscrie propriilor prejudecăți,
norme morale superficiale și coercitive, temeri și
presiuni uniformizante. Ne învârtim în cerc, „tra-
ducem” în formulări aparent diferite și perso-
nalizăm o axiomă universală, încercăm să pătrun-
dem înțelesul și să interpretăm original acest „cerc
hermeneutic” existențial, deși „refacem același traseu”



dus-întors menit a obține răspunsuri și a naște alte
întrebări esențiale (vz. Mircea Braga, La izvoarele
aventurii metodologice moderne. Studii de teorie lite-
rară, Iași, TipoMoldova, 2013, pp. 240-243). Acest
aspect este înțeles în final de personajul feminin al
ultimei povestiri: „era ea însăși mesajul” (Vinerea
albastră).

Ficționalizând elementul biografic auctorial,
romanul Anei Olos devine un subtil avertisment și
un îndemn indirect pentru practicarea neobosită a
exercițiului hermeneutic. Se împiedică astfel acea
tardivă și sterilă revelație a adevărului de la capăt de
drum, fără putința revenirii și reconfigurării trase-
ului existențial. Dimpotrivă, revenirile constante
ajută la descoperirea acelor repere/ borne fixate (in)
(sub)conștient pe mapa memoriei pentru a orienta
înțelegerea sensului și a pătrunde esența adevărului
despre sine și locul fiecăruia în lume. Un eveniment
traumatizant refulat mulți ani la rând reverberează
traumatic în intimitatea psiho-emoțională a ființei,
cu unde de șoc ce reverberează în planul decizional.
Traseul existențial al personajului feminin multiplu
ipostaziat începe cu un drum dus-întors pentru a
căuta eliberarea din „tirania” cercului, dar, fatalist și
inconștient, este purtată dintr-o circularitate în alta.
Odată cu vizita la psiholog, ea însăși închide un
ultim cerc hermeneutic, concluzionând cu privire la
ciclicitatea timpului care se consumă pe sine însuși
prin reluarea neobosită a binomului început-sfârșit.

Scrisă cu doza de sinceritate specifică unei fe-
mei inteligente trecute prin viață, cu o pană gravă
mereu înmuiată în umor și autoironie, Vinerea
albastră se dovedește o carte serioasă, profundă,
chiar tragică în resorturile ei ontologice, despre
condiția umană. Ea devine un metaforic manual de
hermeneutică existențială, care își îndeamnă
cititorul să purceadă, cât încă nu e prea târziu, în
căutarea sensului pierdut.



eu îmi dezleg mâinile
din lanțurile parșive
ale nopții și surghiunesc
toate năimirile somnului,
până când mă simt aptă
să iau în piept lumina
zdrobitoare a zilei,
s-o adun în pumni
să-mi spăl ochii cu ea
și, din stropii rămași,
să-mi zidesc treptele poemului
care mă va duce mai aproape
de mine, de întunericul
zăpușitor în care am viețuit
ca o cârtiță ce a afânat
cu îndărătnicie pământul,
fără să se întrebe dacă
strădania ei folosește cuiva.

* * *
liniștea moale din odăi,
ca praful de pe icoanele
învechite.
căutându-și loc de odihnă,
lumina lucește scurt
în ochii exoftalmici
ai obiectelor.
cu fața zdrelită de timp,
cauți îndărătnică
nordul,
călăuză în vălmășagul luminii.
tremurul care-ți scrie
în trup o literă necunoscută,
lama ei aspră
ca un cuțit proaspăt ascuțit.
pândești stropul de sânge
cum pândește pisica șoarecele.
cu el vei contura
clipa nimicului,
a țintei vane
îndelung râvnite.
o, clipele absenței din sine,
când le vei scrijela
într-un poem fără cusur?
dacă vreodată,
acesta este posibil.

RODICA BRAGA

Poeme în mi bemol

* * *
încolțirea cuvintelor
din afundul tăcerii.
întâiul semn,
negrul nimicului crăpat,
sub revărsarea crudă a luminii,
informul rotunjit în rostire,
sunet vibrând grav peste întinderi
de ape.
ochi abia întredeschis,
firav și sfios,
a tremurat geana pământului
sub vântul tăios.
despărțirea apelor de uscat,
întâiul cutremur hotărnicind
nervuri delicatei mase de verde
care, viforos, dădea pe dinafară.
trupul alb al poemului
înfipt în adâncul primului copac
înflorit, proiectat pe frăgezimea
albastră a cerului.

* * *
moartea negociază cu mine
de câte ori mă trezesc
dimineața la viață.
îmi prefiră țărâna sfințită
de ziditor prin sita ei
mereu activă.



* * *
Tu, Doamne,
care trăiești în afara
spațiului și a timpului,
deși acestea se află în tine,
Tu, Doamne
care ești în toate
și în tot ce este viu
Tu, Doamne,
care ai iscat lumea
în jurul tău dăruindu-i
mișcare și devenirea continuă,
trimiți spre noi voința ta
energică ca pe un curent
continuu.
te aflu pretutindeni,
îți simt prezența
până și în insignifiantul
fir de nisip lucind
ucigător în soare.

* * *
ca apa care curge
mi-este ființa.
între maluri înșelătoare
mă adun, cad
în adâncuri întunecate,
plutesc pe creste luminoase,
surprind și captez
imagini pe care, pentru o clipă,
le încorporez și reflect
cu fidelitate.
sunt un ochi deschis
al pământului oglindind
instataneu tot ce-mi trece
prin față, deriva
e vocația mea,
hălăduirea
în inconstanța vieții,
moartea instantanee și perpetuă
e condiția esențială
ca eu să exist,
așa că mor în fiecare clipă,
ca să renasc în următoarea.

* * *

spaima acestui ev
s-a întins ca rugina.
omenirea întreagă, mușcată
de colții ei inclemenți,
își contemplă în spații închise
carnea tremurândă,
chinuită în insomnii
dantelate-n coșmaruri funambulești.
abia mai respiră ca o insectă
uriașă prinsă în rășina crispării.
tu ești singurul care nu recunoști
puterea asupritorului,
îl contești și-ți menții dreaptă
coloana,
crezând în puterea vindecătoare
a sinelui
ce nu și-a pierdut busola.
tu mi-aduci puiul speranței
aburind de proaspăta
naștere
și, ca un magician,
îmi deschizi în față
fereastra unui timp de cristal
care acum se despotmolește
din mlaștini putride
și-și întinde membrele
ca lăstarii cei fragezi.
mi-ești drag, fiule,
pentru aceste crezuri fierbinți
spre care mă tragi
cu zâmbete de încurajare
în care-ți ghicesc toată iubirea
și dorința de îmbărbătare.

* * *

crengile copacilor goi în iarnă
tremură într-o rugăciune fierbinte
spre cer, spre izvorul nevăzut
al zăpezii, secat parcă
de o secetă globală.
vise pierdute în agonia frunzelor
căzute îi mai fac să jeluiască



ți s-au adăugat trupului
prin timp.
împovărată de ele,
cu greu te mai atingi
pe tine cea dintru începuturi.
ți-e dor să simți lunecarea
degetelor peste subțirimea
claviculei, peste zbaterea
pieptului frământat de
neliniști și vise necoapte,
să mai plimbi prin gură
gustul pișcăcios al soarelui
dimineților de iarnă,
cel care-ți strângea interiorul
într-o înfrigurare ce aproape
ardea,
să mai porți în auz
sunetul de neconfundat
al frunzelor de plop, subtil
gâdilate de un vânt trecător,
să zbicești cu talpa piciorului
tremurul umed al picăturii de rouă
care făcea iarba atât de
vie că te săgeta
până în creier,
să pipăi ploaia ca pe un
veșmânt mătăsos,
iar rădăcina furtunii să-ți
scurme inima cu o dulce
spaimă cățărată pe coloană
ca un miriapod păros,
să vibrezi la lăsarea apusului
ca la o melodie
abia îngânată
ce-ți cutremura
orgile firavelor tale oase,
să simți că lumea toată
e un spin uriaș înfipt
în temelia ființei,
rănindu-te, bucurându-te,
nedumerindu-te...

unde ți-e sufletul acela
transparent ca o aripă
de libelulă?

în vânt după frumusețea
pierdută, după splendoarea verii.
și, totuși, în rădăcinile lor,
clocotește speranța unei
renașteri, ocrotită
de duhul cel bun al pămntului
ce nu și-a pierdut sacra menire.
s-ar cuveni ca și noi, oamenii,
să ne rugăm și Geei, nu doar cerului,
ci humei, țărânii din care Domnul,
cu degetele-i sacre,
ne-a modelat ființa
și i-a insuflat viață.

* * *

în mine bate un ceas
ce nu-i al meu,
cu urechea ațintită îl ascult
și-mi pare că-n văzduhul
limpede-l percep
ca pe-un semnal
din marele necunoscut.
coboară liniștit în tot ce-i viu
și-n juru-mi pașnic viețuiește
și pulsul meu precipitat
se acordă ritmului adânc
pe care inima-l citește.
pe-a soarelui cadran solar
acele lui se-nvârt domol
și-n tihnă rostuiesc
și nașterea și viața și murirea
celor vremelnici pe acest
pământ.
și-n mersul lui de neoprit,
nu-l tulbură nici o sincopă,
căci timpul ce-l măsoară-i
infinit.
bătăile-i răsună ca o toacă
celebrând viața
fără de sfârșit.

* * *

bizare hărți ale devenirii,
hașurate de o mână străină,



rei, realizarea unei graţii sublime, imaginilor bizare,
venite, parcă din somnul cuiva. Este imposibil să nu
se observe unitatea uimitoare a stărilor şi stilului…”5

Dar care este totuși imaginea ideală a spectatoru-
lui filmelor tarkovskiene? Dorim să răspundem la
întrebare, pornind de la afirmația: „…nu este nimic
mai frumos şi mai misterios decât simplitatea…”.6

Andrei Tarkovski a observat că filmele sale sunt înţe-
lese (simţite) mai bine de oameni fără studii, de cei ce
au o viziune simplă asupra a ceea ce este cu adevărat
şi nu văd lumea ca un produs al minţii lor. Şi cel mai
rău înţeleg filmul criticii de artă, care observă peste
tot simboluri şi semne, fiind incapabili „să simtă
ploaia ca un proces unic, irepetabil; să vadă iarba ca
pe un miracol, ca pe ceva total necunoscut. La fel se
întâmplă cu pereţii, pietrele, ulcioarele, cârpele”, care
se identifică cu „numele” lor, de aceea cuvântul este la
fel de misterios şi sacru („cuvântul-sinonim al exis-
tenţei”).7 Tarkovski afirma că cel mai bine înţeleg
copii, pentru că au sufletul deschis; ei cred imediat în
miracolele ce apar în film, spre deosebire de inte-
lectuali, care consideră că tot ce se întâmplă este pură
ficţiune. În timp ce căutam informaţii cu privire la
atitudinea oamenilor faţă de filmul Călăuza, am
remarcat următorul mesaj, postat pe un forum (care
are legătură cu ceea ce am spus mai devreme):
„…când am văzut prima oară Călăuza (la cinema-
tograf), în spatele meu o voce explica unei respiraţii,
de-abia ghicite, fiecare simbol din fiecare cadru. La
sfârşitul filmului, curioasă, am încercat să văd cine era
hermeneuta. Spre surprinderea mea - era un copil de
14-15 anişori, care refuza DOAR sa privească. Încerca
[…] să împărtășească prietenei sale ceea ce reuşea să
desluşească. De unde ştia copilul acela atâtea lucruri,
mă întreb şi acum, după mai bine de 20 de ani…”

Spectatorul ideal al lui Tarkovski este cel care este
capabil să vadă frumuseţea, o frumusețe a armoniei,
ascunsă, acea frumuseţe-simbol al adevărului; „nu în
sensul de adevăr şi minciună, dar în sensul de cale a
adevărului, pe care omul o alege”.8 Tarkovski ne spune
că a încercat „să creeze în film propria lume
emoţionantă şi deosebită şi să-l atragă pe spectator
fără ca acesta să încerce să analizeze tot ce se întâmplă
pe ecran în fiecare minut: lucrul acesta încurcă de
obicei la perceperea filmului. Mă stărui ca imaginile
filmului să fie destul de profunde, însă să nu semene

ALA GĂINĂ

Spectatorul filmelor tarkovskiene

Arkadi Strugaţki relatează că l-a însoţit pe Andrei
Tarkovski la premiera filmului Călăuza în seara zilei
de trei ianuarie 1980. În sală s-au adunat oameni care
urmau să aprecieze cum va fi percepută pelicula de
spectatori, şi desigur, câte exemplare să fie realizate.
După vizionarea filmului, Andrei Tarkovski a luat
cuvântul: a explicat filmul, a povestit despre munca
depusă pentru realizarea acestuia, a răspuns la între-
bări. A. Strugaţki mărturiseşte: „Întrebările mi s-au
părut stranii. De odată în sală s-a auzit o voce sonoră
de bas: «Dar cine o să vizioneze absurditatea aceasta?»
S-au stârnit râsete aprobatoare. Andrei a albit la faţă,
degetele s-au strâns în pumn…”1 Arkadi Strugaţki a
dorit să ia şi el cuvântul, însă mulţi s-au ridicat şi au
început să plece, râzând şi comentând zgomotos.
Când au ieşit de acolo, „Andrei scrâşnea din dinţi.
Mie îmi tremurau mâinile; cu greutate am dus chibri-
tul aprins la ţigară. Un grup de bărbaţi şi femei s-au
oprit de noi. Privind neliniştiţi împrejur, au bolborosit
cu jumătate de gură: «Să nu credeţi… Nu suntem toţi
aşa… Noi înţelegem…»”2 Pentru o pătrime dintr-un
miliard de spectatori au fost realizate 196 de copii ale
filmului. Pentru întreaga Moscovă s-au dat trei copii.
„În primele luni, în Moscova, filmul Călăuza a fost
văzut de două milioane de spectatori”3, ne spune A.
Strugaţki.

De atunci, percepţia asupra filmelor tarkovskiene
s-a schimbat radical. Iată ce scrie criticul american
Richard Corliss în revista „Time” despre Tarkovski,
încurajat fervent de Ingmar Bergman:4 „Dvs. parcă
aţi fi fost aruncat din timp şi introdus într-o atmosferă
de linişte sacră. Frumoasa modelare a imaginilor des-
chid tema vieţii şi a morţii. Aici omul este mărunt, un
fir de nisip, jalnic în neştiinţa sa de cele ce se întâmplă
în jur, în năzuinţa sa plină de vanitate de a găsi răspun-
suri la întrebări, ce nu pot fi aflate. Aceasta este atmos-
fera întâlnită în Solaris, Oglinda şi alte capodopere,
create de A. Tarkovski. Plăcerea pe care ţi-o produce
vizionarea filmelor este de un rar rafinament, ea pro-
vine de la cadrul scenariului meticulos, mişcarea came-



8. Tvorceskaia Tribuna. Ecran 89, Moskva „Isskustvo”,
1989, p. 75
9. Ibidem, p. 88.
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cu o şaradă. Imaginea artistică nu trebuie să aibă
rolul de demonstraţie a unei anumite teorii”.9

Când este vorba despre Tarkovski şi filmele sale,
sau despre oricare altă persoană celebră, se ţine cont,
în mod obişnuit, de felul în care aceasta este perce-
pută de către personalităţi, artişti, scriitori, pictori,
prin urmare, de oameni importanţi, sau care au legă-
tură cu arta, însă rareori se întreabă părerea spectato-
rului simplu.

Dacă citim părerile spectatorilor din forum-urile
rusești, explicate într-un mod simplu, se observă clar
că filmul a fost trăit şi nu analizat; începi să te gân-
deşti dacă nu cumva modul acesta de percepere, prin
trăire directă a filmului, este superioară raţionamen-
tului rece? Pelicula are impact puternic, dacă este
simţită cu inima (ceea ce se întâmplă de obicei la
oamenii cu profunzime). Acesta a şi fost una dintre
intenţiile regizorului: să descătuşeze inima spectato-
rului, pentru a-l face să trăiască sincer, din tot sufle-
tul, pur; trezind copilul din sufletul lui.

Închei printr-un fragment de interviu, prin care
aflăm despre influenţa benefică a filmelor tarkovskie-
ne asupra spectatorilor: „( Pascal Chelet): - Cineva
tocmai mi-a povestit cum un prieten de-al lui era în
prag să se sinucidă. A văzut Sacrificiul şi a rămas
aproape două ore în contemplare. Şi mi-a afirmat că
acum şi-a recăpătat gustul vieții. (A.Tarkovski.): -
Acelaşi lucru mi s-a povestit după Copilăria lui Ivan.
Un criminal închis într-un lagăr mi-a scris că a văzut
filmul meu. Acest fapt l-a transformat interior pro-
fund si nu ar mai ucide niciodată.”10

____________________________
1 .Tvorceskaia Tribuna. Ecran 89, Moskva „Isskustvo”,
1989, p. 88.
2. Ibidem
3. Ibidem
4. Ingmar Bergman: “Andrei Tarkovsky is for me the
greatest, the man who invented a new language, true
to the nature offilm as mirror oflife, life as a dream”.
(http://www.talkingpix.co.uk/Article_Tarkovsky)
5. Tvorceskaia Tribuna. Ecran 89, Moskva „Isskustvo”,
1989, p. 89.
6.http://www.talkingpix.co.uk/Article_Tarkovsky.html
7. Arseni Tarkovski: "...А когда-то во мне находили
слова / Люди, рыбы и камни, листва и трава".



demne de însemn
le dăduse fratelui său
care încă întârzia pe drum de toamnă prelungă

printre vreascuri de soc
(ori să fi fost ele de gorun)
se înălțau
gânduri mirosind a fum
erau amândoi ca de foc
de copii jucându-se în luciul zilei
luați de brâul
de soare
de mijloc
nu mai știau de unde să se mai privească
să se mai înveselească
se făcuseră de iederă
şi de cerneală
de stat pe lângă sobă
ori haihui pe afară

de fiecare dată însă
se furișau printre tați și bunici
și prindeau din fugă
file de povești ce
știau ei
n-or să doară
căci le era dat
să le macine
la moara din sat
să se descopere în infinite ipostaze
prin locuri cândva văzute
cu ochi de care nu își mai aduceau aminte clar
erau poate ai tatălui ori a bunicilor lor
și le trimitea veste
pe care ei
o primeau ca din zbor
cu privirile rotite
prin ferestre
sorbind cu înghițituri mici
printre sughițuri
apa ghemuită din ulcior
erau mulți în ei
în amândoi
şi tot arătau cu mâna
înspre unu
înspre doi

DAMASCHIN POP-BUIA

uitare îndărăt

ce mai
își lua umbra ce stătea zgribulită
undeva în crepusculul zilei
îi plăcea să se uite la ea precum la o oglindă
i se așterneau în fața ochilor
palide
mogâldețe priponite în cuvinte încă necăzute
nerostite
o atârnare așa într-un fel de doară
sclipire scurtă dar care
zicea el
să știți că doare
ce mai
se ducea mai departe
pe linia aceea uitată
(credea el)
de marfar
dar oare câte mormane de făgăduințe
încărcase în ultima noapte
printre visele ce i se cuibăriseră la picioare
era de frig şi de răcoare
şi de ridicare de ulcioare
îi era de amintirea lucrurilor bine făcute
necârpite
bătute în cuie de lemn
să nu doară



înecat de sughițuri

iar eu
în manta de cătană
venind parcă din răzbel
de pe muncel
pe aripi de șoapte
albe
şi lin curgătoare
te socoteam încă ruptă din soare

pe lângă mireasma ta
aducând a izvoare
se piteau femei din icoane
coborâte pe cercuri de ape
ca un surâs strivit
sub perdea de pleoape

Ostfildern, iulie 2021

spre amândoi
iar în oglindă
zâmbeau lung
cu cușmele date pe spate
tați și bunici
coborând dintr-o horă
într-o reverberație pală
dar multicoloră

vis cu cerc de ape

m-am îndreptat spre cercul de ape
ce-mi scălda privirile spălăcite
într-o oglindire de lungă privire
mi te-ai arătat
mireasă călcând peste voalul clipei din zi
îmbibată de fumul şi mai ales
de cenușa gândurilor tale arămii
de mere dar şi de lămâi
în aer plutea de zile şi mai ales de nopți
mai rămâi mai rămâi

dar tu
ai luat o lamă
așa cum pe vremuri
tata din șopron
coasa pe umăr o punea
iar mai apoi se arăta
printre holde de stele
le reteza
şi cu ele cădeau în apa pârâului
în rotire
albastre mărgele
eu te luam cu mine
în somn
şi glisam
în necoptul viselor
în fuga
moale a pașilor tăi
întârziam prin timpuri neclare

e mireasa necunoscutului
îți spuneai
cea ascunsă sub voal de cântec



prin capacitatea de a rezista propriei limitări. Timpu-
rile, spațiul, locurile, oamenii, în final, dau energia
necesară ființări unei zile. Alteori, poetul observă lu-
crurile aparent obișnuite, vede direcția în care se mișcă
energia din inima lor. Mai există o solidaritate cu tot
ceea ce este viu? Da, cu animalele pe care le-am făcut
de companie, obligându-le să trăiască în mediul arti-
ficial creat de civilizație. Generând suferința și absențele…

Moto-ul de la început definește temele: „Poezia
este jurnalul unui animal marin care trăiește pe uscat,
râvnind să zboare în văzduh” (Carl Sandburg). Ni se
transmite miracolul, fiecare poezie, bine scrisă și
transmisă, are capacitatea de a defini taina care ne
afectează, detenta în acest ev grăbit.

Cităm câteva sensuri poetice preluate din poeme-
le șlefuite cu duritatea cuvintelor:
„Ți s-a stins în brațe lumina” (p. 7); „fiecare arbore are
un moment de iluminare înainte de declin” (p. 11);
„lesne a muri e o întoarcere acasă/ locu-ți umplându-
se de păsări de aer” (p. 27); „abia apucăm să ne trăim
durerea” (p. 28); bărbatul care iubește: „arlechin zdren-
țuros/ cu garanția expirată” (p.39); „uneori poate că
moartea nu e decât/ o nouă viață o nouă poveste/ de
dragoste muritoare” (p.54); „vino să adormi la adă-
postul/ respirației mele” (p. 62); „un om atât de bătrân/
de-i zdrăngăne oasele de singurătate” (p.64) etc.

Poemele conțin realitatea de lângă noi sau cea
oferită de mediul în care viețuim, au ceva clasic,
aranjamentul este modern, nu au titluri, doar primele
versete sunt evidențiate ca un început de lume, o cheie
pentru epicul pe care-l conțin. Poate sugestie de titluri.
Versurile sunt frânte, sensurile se caută pentru a rezulta
marele sens. Este și o muncă de truver în acestea, dar
există și clipe de inspirație, toate dublate de un
iubitorul de cultură, călătorii, literatura de azi. Poetul
renunță la grafia clasică, lasă versurile într-o libertate
absolută, ele se mișcă în apa poemului formând esența.
Sunt și părți didactice, ele dau consistență mesajului și
o notă de seriozitate. Multe reiau întâmplările redate de
poet în proza sa: Călăuzitorul de suflete (2014); Orașul
sufletelor amestecate (2015); Chiulind de la ora de
moarte (2018); Povești de dragoste muritoare (2020) etc.
La final, cititorul poate afla câteva date despre autorul
volumului, Daradici este prozator (inclusiv proza
fantastică), critic literar, eseist, profesor de limba și
literatura română, poet.

CONSTANTIN STANCU

Te naști plângând, mori în tăcere

Deși ne propune un experiment, LadislauDaradici,
în volumul de versuri O sută de cuvinte*, apărut la
București: Editura Biscaria în anul 2021, el a realizat o
carte de poezie gravă, ancorată în realitățile perioadei
în care trăim. Poemele sunt închegate în o sută de
cuvinte, un canon autoimpus, necesar exprimării vieții
pe care o traversează poetul cu geamantanul de cuvin-
te captive. Practicând acest stil, presiunea pusă de siste-
mul literar îl determină pe autor să exprime esența cli-
pelor trăite, istoria personală din marea istorie care se
petrece subochiinoștri, cualtecuvinte, poemeexperiențiale.

Volumul este și un jurnal liric, punctând mo-
mentele, locurile, situațiile, evenimentele la care poetul
a participat, modul în care le-a depășit, sensul în care
se îndreaptă existența, cu toată puterea și paradoxul
necesar. Poetul caută să vadă ieșirea din acest malaxor
al vieții, să răzbată spiritual dincolo de lucrurile banale

În fond, avem o poveste, aparent simplă, eve-
nimentele lirice se desfășoară cu energie, din ele rezul-
tă esența, rezultă sensul în istoria personală, cuvintele
care contează. Nimic nu este gratis, nimic nu dispare.
Presiunea pusă de viață și moarte, de iubire și absență,
de singurătate și aglomerație, de cultura veche și
cultura nouă, de ruptura dintre generații, toate dau
masă poemului. El se coagulează în cele o sută de
cuvinte așezat, capabil să exprime un timp de carne.
Suferința este o altă dimensiune a poemelor. Uneori
este directă, alteori este indirectă, lumea se definește



cei ce s-ar putea iubi și n-o fac/ pe cei ce ar putea vorbi/
preferând lașitatea tăcerii/ darmai ales e supărat/ pe cei ce i
se roagă fără contenire/ neînțelegând că timpul său/ e atât
de scump iar timpul lor/ nemilostiv, crud și infim” (p.88).
Poemul este și el o prezență, marchează acest timp infim:
„Din ce se naște poemul/ din preaplinul vieții insuficiența
ei/ ori pur și simplu dintr-o poveste/ pe care o trăim în
locul celorlalți/ altcinevavisând-o pe anoastră” (p.97).

Poetul observă evenimentele din jurul său, ele creează
contextul în care existența capătă o anumită noimă,
moartea se poate străbate ca o alee, sunt fapte care dinami-
zează zilele, dau suferință și dimensiune concretă vieții.
Unele dintre ele au greutate pentru comunitatea în care
oamenii nu realizează valoarea unei prezențe, depășită de
un stilul de viață acceptat ca normă, împotriva aparen-
țelor: „Astăzi vom vorbi despre/ crucile de pe marginea
șoselelor/ care modeste care sfidătoare/ înmulțindu-se
demn/ de cartea recordurilor/ președinția a promovat/
ambițiosul proiect/ pe fonduri europene de includere/ a
morților rutieri în circuitul turistic” (p.53). Există un top al
șoselelor unde se moare mai spectaculos, mai stupid, tran-
smisie pe rețelele sociale, în direct, probabil că totul fiind
calculat în prețul rovignetei.

În altă parte, Rex, câinele credincios, își caută stăpânul
decedat prin toată Viena, trece pe lângă monumentele de
interes cultural, care au punctat/ punctează istoria. Există o
paralelă între viața de acum și cealaltă, animalele cunosc
mai bine drumul și fac legătura între ani și oameni.
Exemplele ar putea continua, autorul, la finalul volumului,
pe ultima copertă, ne transmite mesajul său: „O sută de
cuvinte: tu ce ai alege dacă ți s-ar îngădui să rostești doar
atât? Dacăde asta ar depinde viața ta ori a celorlalți… Cum
să-ți exprimi iubirea, fascinația ființării, durerea, revolta,
teama de neant sau renunțarea în slove puține și simple
care să conteze?”

Suntem în fața unei poezii existențiale, cu toate
plusurile și minusurile impuse de traiul nostru cel de
toate zilele. O carte de poeme în care experimentul a
depășit cadrul și s-a instalat în realitatea crudă. Toate
poemele formează între-gul, sunt, astfel, câteva mii de
cuvinte din care picură o poezie conceptuală, reflexivă,
ancorată în vremurile pe care le trăim. Periculos de reală
și de dureroasă. Cum scrie poe-tul: „Te naști plângând
mori în tăcere/ în sfiala fricii pe care ți-o asumi/ lăsând în
urmă o viață ca un drum/ goană desculță a sângelui” (p.
104).

Iată, poetul ne poartă prin Europa pentru a înțelege
sensul profund al lumii în care trăim, marile opere de
cultură sunt atinse de nervul acestui veac, un nerv oxidat
de morți imprevizibile, de întâlniri brutale, de ritmuri
greu de prins în cuvinte, de noile tradiții care se înfiripă
din ratările de fiecare zi.

Câteva teme, câteva idei ne oferă contextul în care
poemele există precum vietăți din altă lume… O săptă-
mână de iarnă ireală, ploaia care îmbracă orașul, timpul
este o povară, apele râului care aduc morții tineri, locul
unde se duc sufletele oamenilor, moartea unui înger, par-
fumurile Vienei, labirintul faptelor zilnice, femeia nepere-
che din vis, o moarte demnă după o viață de om,
Dumnezeu apare în visele oamenilor, materia din care se
naște poemul, te naști plângând–mori în tăcere…

Primul poem are ceva ireal, fetițele nevinovate, după
cum aflăm la știri, s-au aruncat de la etajele de sus ale
blocului turn, sufletele lor se divizau în miliarde de fulgi:
era duminică, o ninsoare magică în burgul transilvan, ca
un ritual într-o catedrală veche… Cineva plătește cu viața
pentru frumusețea lumii…

Iubirea este eternă, durează o mie de ani pe străzile
din Roma, este o stare care apasă asupra imperiilor de ieri
și de azi: „Să iubești pe cineva atât de mult/ încât să fii
amețit tot timpul/ inocent să plângi ca un copil/ să te
doară totul să nu poți respira/ oare doar poeților le este
dat/ această imposibilă povară/ m-ai învățat că iubirea nu
are vârstă” (p.17). În altă parte descoperim că dragostea
dă valoare vieții, este o stare care înnobilează: „Te doresc
mai mult decât/ îi este permis unui om/ ești femeia de
care îmi este dor mereu/ chiar și când te afli lângă mine/
nu izbutesc să-ți alin tristețea/ să-ți sărut lacrimile” (p.25).

Analizând viețile, poetul face o paralelă între vis și
realitate, își pune această ipoteză viața ca vis, visul ca viață:
„viața scurgându-ni-se printre gene/ precum ploaia
molatecă de cireșar … / îți mor prietenii de timpuriu/
lăsându-te cruce însingurată și ursuză” (p. 28).

Realitatea este fisurată de moarte, apare noua
paradigmă: „tu mori de viață ei mor infinit de dor/ o
sângerare perpetuă devine destinul/ hău întunecat cât
eternitatea lor/ știu că după plecare/ nu există dorință
carnală/ doar încăpățânarea de a-l ști/ pe celălalt alături/
nupoți trăi în absență…” (p.79).

Totul se poate echilibra prin rugăciune, dar și ea are
taina ei, una greu de pătruns, eliberatoare, totuși: „Astă
noapte în vis Dumnezeu/mi-amărturisit că e supărat/ pe



Cântarea trupurilor

Fugi degrabă, iubitulmeu,
sprinten ca o căprioară fii, fii ca puiul cel de cerb,

peste munții cei îmbălsămați.
Solomon

Ah, entuziasm care ții în palme
deschisa pasiune a Iubitei,
strânge în adânc reverberația
sângelui și suspinele fericite!

Ah, memorie care păstrezi plăcerea
bogatelor plete dezlănțuite,
trezește orbitele care se odihnesc
când Iubitul se îndepărtează de buze!

Iubita saltă plină de dorințe
pe culmeamierilor mirositoare.
Și naște cântarea sau formidabila
maree înaltă unde se avântă Iubitul
cu Iubita până când simt puls nou
sau altă dulce respirație a dorințelor lor.

Ah, adevăr al tuturormăririlor,
spre adăpostul tăumerg Iubitul cu Iubita:
lasă-i să se aprindă la vechile pietre ale dragostei
care satură și încântă cu înțelepte jurăminte!

Ah, ondulație a corpurilor orbite
de flăcările călăuzitoare, bogate în transe,
dă-i paradisuri Iubitei și comete
Iubitului a cărui bucurie nu are limite!

Iubitul netezește talia fericirii
peste pielea în amurguri, în zori
de sărbătoare care împacă intime dezordini
pentru a se îmbrățișa pe dinlăuntru și pe dinafară.
Extraordinară
putere, cea a amorului conjugal în comuniune,
întreținându-se printr-o nuntire pentru totdeauna.

Ah, curajoase brațe care se ridică în înalt
de la Iubita înmuiată,
să aveți impuls suficient pentru a vă odihni
în frunzișul atât de primitor al trupului!

ALFREDO PÉREZ ALENCART

Privilegiile confuziei

Uneori confund marea cu amorul
și înot noaptea întreagă
până când termin apa din corpul tău.

Uneori confund amorul cu stelele
și toată noaptea de miere mă îmbarc
în călătorii incredibile prin cosmosul tău.

Uneori confund stelele cu buzele tale
și în această noapte delicioasă, sub primele
lave, mușc gura ta deschisă pentru totdeauna.

Uneori confund buzele tale cu mijlocul tău
și de el mă agăț cu o fericire extraordinară
până când strălucește noaptea rotundă.

Uneori confund mijlocul tău cu simțurile tale
care veghează armele mele în apogeu, și dau
strălucire învelitoarei nopți a trupurilor.

Uneori confund simțurile toate
cu ecoul vocii tale care se țes
în aurora boreală a ofrandelor mele.

Amprivilegiulde amăbucurade intimul tăugângurit
pentru confuzia mea atât de orbitoare.

Așa sunt în carnea ta;
așa sunt în spiritul tău.



Ah, inimi împodobite pentru sprintenul recital
care limpezește noaptea cu suave ritmuri,
beți mai mult vin care trezește presentimentele
și udă răsfățatul refugiu al măruntaielor!

Iubita se chircește în carnea vieții
prin ordin fidel sevelor amestecate,
din adâncul relevant al iubirii, al deliciilor
invizibile, al cântărilor unui Iubit
care nu-și schimbă drumul și bea din râsul său
și făurește zilele cu fosforescenta sa sensibilitate.

Ah, iubire care s-a născut cu tine, spune Iubitul,
Ah, iubire binecuvântată de Dumnezeu, spune Iubita.

Silueta dragostei

Eu sunt foculmeu și exaltarea mea
Vicente Aleixandre

Și mă întorc mereu la silueta dragostei,
în locul ce unește trecutul cu viitorul
în împrejurimile roz dincolo de sărutul
revelând puterea dorințelor,
dorita aromă cu bătăi convexe
pe epiderma sânului atent
sau în profunzimile în care înserarea
susură până când se întâmplă lichidul
consecvent datorat săgeții oprite
nu pentru amuri, ci pentru a învia.

Arhivă de emanații în neuroni,
dar la fel prezență cu tact participă
ca recompensă care este fulger
al imposibilei adunări, deși întinde arcul
în echilibrul pulsațiilor mele,
în răstimpul focului sau pe marginea
unde se dezbat ritualuri peremptorii
care merg dincolo de tremurândul omphalos,
plăceri și imnuri la gustul trupului,
aviditate a verificării scrutinului care nu se sfârșește

niciodată.

Și mă întorc sămă înlănțui la o talie
care nu îmi seacă înfierbântata călătorie
spre seva rozei unghiulare

pentru zborul său spre sublima exaltare
în pliurile destinului și ale dormitorului:
clipe unde redenumesc numele său
și semnez testamentul dacă se întâmplă ceva,
în timp ce mă cuibăresc trăiesc în sufocarea sa
care este parola pentru a arde în venă
sub protecția siluetei dragostei.

Alfredo Pérez Alencart (Puerto Maldonado,
Peru, 1962). Poet și eseist peruano-spaniol, profesor la
Universitatea din Salamanca din 1987. A fost
secretarul Catedrei de Poetică “Fray Luis de León” al
Universidad Pontificia (între 1992 și 1998), și este
coordonator, din 1998, al Encuentros de Poetas
Iberoamericanos, pe care le organizează Fundación
Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes. În prezent
scrie în periodicele La Razón și El Norte de Castilla, ca
și în diverse ziare și reviste digitale din Spania și
America Latină.

Poezia sa a fost tradusă în 25 de limbi și a primit,
pentru întreaga sa operă, Premiul Internațional de
poezie “Medalla Vicente Gerbasi” (Venezuela, 2009),
Premiul “Jorge Guillén” de Poezie (Spania, 2012),
Premiul “Humberto Peregrino” (Brazilia, 2015),
Medalia de aur la Festivalul internațional de poezie
”Mihai Eminescu”de la Craiova, 2019, între altele.

Traducere și prezentare:
Carmen Bulzan (Carmen Peregrina)



Autoportret în baie

În anumite zile, totul devine o mașinărie, explic:
îndepărtați orice ambalaj și probabil veți
găsi părți componente: roți dințate și
alte roți care se rotesc ca o inimă artificială,
mai este o fată cu o șapcă roșie care editează
cerul, pești care arată ca niște baloane
și baloane care seamănă cu balene,
un far indiferent care mătură orizontul cu lumina

sa slabă.
Nu am fost copil pentru mult timp,
iar după ce nu am fost, am devenit
altceva. Asta. Și aia. Un ghetou,
un labirint de sârmă ghimpată înăuntru,
camera motoarelor de la nivelul inferior
al unui pachebot plin de refugiați.
Ochiul meu repetă în oglindă ceea ce au văzut

părinții.
Ei știau deja: nu mai există cale de întoarcere către
cineva care aș fi putut fi.
Acum numai există decât amintiri
un multiplu al anilor care se repetă.

Nostalgia

Ce cuvânt frumos nostalgia...
E derivat din nevralgia care vine din franţuzescul
deraiaj sau din germanul fucxfermachtghespil. acum
că visăm amândoi pe muchie de prăpastie te leg de
căniţa de tablă spoită de ţiganii din stepă, aşa vei
putea voma nestingherită fără să uzi epidiascopul. Îţi
fac proiecţii cu vise, încep cu un vis feroviar, soldaţi
în gară şi colonelul în izmene, beat mort, cântă fals
trăiască patria. În alt vis eşti o zeiţă verde şi eu un cal
docil. Mă călareşti cu o graţie perfectă iar eu mă
înroşesc simţind sexul tău fierbinte lipit de spinarea
mea curbată.
Capăt desigur, fân excelent şi bucaţele de zahăr de la
Capşa dar nu pot să ascund emoţia acestui vis erotic.
Îl visez mereu, schimbând culorile, ba verde ba roz.
În ultimul vis devin agresiv şi despotic. Mă las
depeizat de o ţară în care trăiesc doar femei cu un
singur sân. Bărbaţii au un singur penis, prăpădiţii...

ADRIAN GRAUENFELS

Poem pe o muzică de Erik Satie

Cu picioarele spre nord
și-au pregătit corpul pentru somn.
și din somn li se ating picioarele.
în vis, o arunca în sus și înapoi
peste umerii lui. Sau îi stropea fața
de douăzeci de ori ca să nu o piardă prin vise.
Exista cineva mai fericit în interiorul ei
trezindu-se când se culcau.

Copilul lor rostogolește mingea până acolo
unde așteaptă Moartea
și el așteaptă ca ea să intre-n joacă
dar Moartea nu o atinge.
Moartea își acoperă fața cu mâinile
și dispare. Copilul aleargă după ea
dorind să se joace.

Femeia și-ar dori un soț și un copil.
Dorința este înfășurată în corpul ei.
Ea aduce flori în casa bărbatului
se gândește să găsească muzică la radio.
El își pune obrazul pe obrazul ei,
gura lui pe umărul ei gol.
Nu există muzică. Ea este atentă
la trupul lui. Este doar noapte și liniște
în jurul îmbrățișărilor sale.



Nu vă faceți griji, păianjeni,
Țin casa curată
întâmplător.

Acești melci de mare,
pur și simplu nu par
japonezi.

Iadul:

Luna strălucitoare de toamnă;
melcii din iaz plângând
în cratiță.

MUIN BSEISO

- poet palestinian din Gaza -

Poem scris cu unghia

pe geamurile ferestrelor
pe pielea ariciului
pe perdele
pe împletituri
pe farfuriile din restaurante
pe pălării, pe nasturi, pe inele
am scris acest poem.

În noaptea, in care corectorul
ziarului a murit,
a murit fără să citească poemul.

Am scris-o pe cărbune
pe zăpadă
și pe pantofii noi
pentru că cerneala a devenit ca noroiul
iar hârtia, ahh.. cât de mizerabilă este azi hârtia!

Traduceri de: ADRIANGRAUENFELS

Un putch stupid mă determină să emigrez din patul
meu în patul tău. Te caut cu mâna în somn, ești
umedă şi primitoare. Îmi oferi graţios ventricolul
stâng şi păpădia de gardă. Fumăm. Căscăm. Uneori
tragem aere şi zâmbim jenaţi ca doi vechi prieteni.
Îmi vine să vomit şi tu îmi întinzi căniţa ta de tablă cu
cel mai nostalgic şi tandru gest pe care mi-l aduc
aminte...

ROBERT HASS

Blândului poet Kobayashi Issa

Dimineața Anului Nou -
totul este în floare!

Mă simt ales

O broască uriașă și eu
uitându-ne unul la celălalt,
niciunul dintre noi nu mișcă.

Această molie a văzut strălucire
în camera unei femei -
și a ars până la scrum

Întrebat câți ani are
băiatul în noul kimono
a întins toate cele cinci degete.

Înflorește noaptea,
ca oamenii
emoționați de muzică

Somnoros jumătate din zi;
nimeni
nu m-a pedepsit!

A cincizecea aniversare:

De-acum înainte,
Totul este câștig,
cu fiecare cer.



BIANCA MARCOVICI

PROZAICE

Ultima zăpadă m-a întristat romantic. Nu mai recunosc
anul sau locul...doar starea.. Respiram aer curat. Cel
visat cel în tempo moderato Anotimpuri uitate precum
gândurile retroactive Cu cizmele udate și mirosul de
vanilie De ce te uiţi la mine acum? Cu cine mai semăn?
Ultima dragoste a copilăriei devine prima. Spre bătrâneţe
visezi la patul nupţial, Doar mobilul că-l ţin în mână
mă cuplează cu realitatea Virusul coroana ne Încoro-
nează!  Ne distrugem singuri planeta, provocând seisme!
Ne mâncăm între noi, provocând dezgust... pisicile
negre sunt cam multe; să scuipăm peste umăr Privim
istoria care se repetă sau crime în serie, căutând ADN-ul
ucigașilor. Învăţământul perpendicular „multilateral
dezvoltat” pe toate căile se anulează baza temeinică a
unei meserii... și ce dacă te pricepi la calculatoare, la
programe, la mobile, unde ne e baza unei meserii ade-
vărate, studiu, doctorate (ne)împrumutate... avocaţi
fără examene... ne macină impostura, furtul inter-
netic la drumul mare „și eu vreau să fiu scriitor”–
spune ciocănitoarea mâncând hârtia făcută din lem-
nul atât de scump Nu-ţi mai asculta mintea nici pul-
sul care bate atât de repede în preajma ta. Nu-ţi da cu
presupusul când luna plină te schimbă și energiile
pozitive năpârlesc. Nu mai privi înapoi cu mânie
când cei care i-ai iubit te-au părăsit doar pentru că își
caută alte fiinţe care să le cumpere tăcerea! Îţi plângi
de milă – îţi spui, privind în oglinda fisurată de vre-
me – Doar rama veche îţi mai păstrează conturul! *

Orbecăind, căutându-ne rădăcinile, Rima perfectă se
dezvăluie, Armonia devine o corvoadă, Slăbiciunile
sunt puse pe tapet, Gândurile sunt aliniate ca soldaţii,
Sunetul e numai ritm de orgă electronică. Până și
violonista își caută echilibrul Vibrato-ul larg, flagiolet,
sunet pe o coardă de canar Într-un târziu, racul din
mine născut de solstiţiu, vă spune adevărul. Publicul
e înșelat de virtuţile.       comentatorilor de pe margine;
au reușit să ne divizeze în grupuleţe, ciopârţite de
furtuna de nisip. * Sexualitate sau arta de a tăcea! Tot
sexul meu e bolnav de apatie De fragilitatea pierdută
în ani, Ca o floare care se închide În faţa soarelui do-
goritor. Picioarele încrucișate Să oprească fecundarea
Cu liane ascunse văzului Doar materialul în bie Cum
mamamea îl croia Se mula pe nepuţinţa De a înţelege
trecerea anilor Reprimarea sau regenerarea care Se
mai zărește doar într-un surâs forţat. * Tot mai lungi
îmi par zilele fierbinţi Iar nopţile albe sunt copleși-
toare. Visez cu ochii deschiși petrecerile trecute. Mi le
închipui pe cele noi ca un lapte corăslit – Uneori,
aceste scenarii dictate de starea în care mă aflu sunt
penibile atacuri la persoană – Parcă ceva din mine se
dedublează În altă fiinţă dintr-o oglindă concavă
Care-mi arată cu degetul ridurile, Falii de nevindecat,
cu toate că încă nu-s oarbă. Mă împac cu mine în
târziul amintirilor bune Și mă rog să nu răspund cu
instinctul agresiv Cu aceleași cuvinte chintă spartă de
oglinda cioburi Judecătorul îmi dă și el ultima sen-
tinţă: viaţa! * O pasăre Prea puţine lucruri seamănă
cu realitatea (ne)virtuală,    nici măcar muzica sufletu-
lui! tonul joacă rolul principal, sterilitatea imaginilor
care cumulează în van vârsta nepriceperii în dome-
niul bifurcaţiilor de tot felul Stângaciul din naștere te
poate ajuta! nu încerca să înţelegi această scrisoare
lava se revarsă fără avizul cerului, fără dicţionarul
minţii, cum spui tu în limba care vrei să mă visezi!
Cifrul lunei pline se ascunde de mine astăzi chiar de-
mi este înscris în palmă chiromanţia eșecului ca și
semnul apei! Cu toate astea, ea mă ghidează, mă
educă, mă aruncă în braţele tale virtuale cu puterea
nopţii incandescente, fără a înţelege ceva din acest
mister! Dar tu știi să traduci imaginile mele, cunoști
transfigurarea fulgerului din bunătatea ochiului, bu-
nătatea cuvântului, cunoști limba universală a
alăptării sugaciului la sânul mamei adolescente, firave
dar convinsă de misiunea ei! de dincolo de oceanul



îngheţat dintre noi, de dincolo de silabisirea stâncilor
te rog să mă iei în seamă acum... și nu mai târziu! tu
nu știi încă nimic din răstălmăcirile Doamnei:
pietrele mă conduc spre cearceaful amintirilor,
Columnele lui Solomon îmi străjuiesc baldachinul
fostei feciorii, îmbrăcată ca o zeiţă autentică, am fost
(umblam atunci pe malul Jijiei, pe linia de cale ferată
sărind din piatră în piatră, iubind și fiind iubită
cumsecade, în zorii zilei,) așa cum poza mă arată
atunci, la 18 ani doar o umbră a copacului redă în
mod real portretul meu ca o Giocondă... poem de
debut descris prin faldurile rochiei, prin poziţia
mîinilor) dacă trăiești în trecut ai șansa să-ţi recupe-
rezi adolescenţa; ai șansa să-ţi întâlnești idealul pier-
dut; ai șansa să cuprinzi braţul bărbatului ales să te
conducă spre noaptea sărutului aprins de stele albas-
tre, de flăcările abisului încă neînceput, neștiut dar
presimţit, ca și cum roua dimineţii este gustată întâi și
întâi nu ștearsă de tehnologia înaripării voite!? Dar tu
ce ai ales? moartea părinţilor în celălalt capăt de lume
când nu te-au urmat în Continentul minunilor? visele
reţinerii în absconsul vitraliilor neînţelese? Să zbori
între continente... între vid și lumină! Inspiraţia e
conglomerat al pietrei divine ce se află atât de aproape
de mine aici la Ierusalim

FLORENTIN SMARANDACHE

DISTIHURI PARADOXALE

S F A T

Tu când vorbeşti cu mine…
Să taci

TR I - A L E C T IC Ă

Nu-l combat pe Hegel
Dar am o părere diferită de-a lui

R E VE R S UL ME D A L I E I

Vrei să faci un bine
Şi te-alegi cu rău

D E F IC I E NŢĂ - lege a paradoxului

Nimic nu e perfect,
Nici chiar perfectul

G H INIO N

Timp
În contratimp

C R E A Ţ I E

Starea de
Nestare



În ceruri de acum să mă iubiți,
Căci de la Dumnezeu aveți ureche
Și de aceea bine îmi asculă
Aripa voastră sunetele grave
Prea trăitoare de furtună multă
Și din vechime aducând epave.
Lemnul curat a putrezit nocturn,
E noaptea pe corăbii-n largă pată,
Poet după poet, închiși în turn
Cu mine stau la vorbă-ngemănată
Ce oare-mi spun? De verbul, îmi vorbesc,
Nebunul verb dorind să fie-n forme
De diferite bocete enorme,
În animal și în neomenesc,
Și greu mai scapi de demon când odată
La viață l-ai adus, clădind coloane
Cu vrăjmășia-i, rânjetul și-arată
Din inbimă scârbavnic decedată
A fiecărui om ce-a vrut să fie
Mai sus decât a îngerului pază.
E omul gând și-n minte ca stafie
O cale de morminte el urmează.
Vor spune cei ca au întâietate
În cercetarea operei celeste
Că viața-mi cu iluzii blestemate,
Doar ea în umbra diavolului este.
Ah, s-ar putea ca ei să fie-n just
Mers al vorbirii, eu să fiu în goană
De vânătoare, un vânat cu vană
Îngrămădire-a vieții, ca un must,
O sevă purpurie care vine
Din sulful de izvoare împuținde
Ce fața-mi pentru beznă o aprinde
Ca iadului să dau nu doar suspine,
Ci de la demon șterpelind jăratic
Îmi dau cu infinitul foc la faclă
În chip de zeitate de stil atic
Mișcată dulce din adânc de raclă
De-acolo ies cu fața sub telur
Dar sufletu-mi are un schimb de-aromă,
Și clătinat de Dumnezeu, în comă
Mă reîntorc să calc pri somnul pur
Al vieții noi dantescă și fărâmă
Din orice vers al turnului căzut
Unde în duh arheologii scurmă
Să afle ce războinic după scut?

MIRON KIROPOL
(1936 - 2020)

AUTOBIOGRAFIE

23 ianuarie 1998

Ziua de azi e-n zilele de ieri.
Eu zac pe culme dar jucat pe zaruri,
Scuipat de mine însumi, fără haruri
Cu viața-n stârv, gonit prin încăperi
De lume joasă pe unde umblă fiare
În orice colț al beznei tutelare.
Tu, blestemată zi, din nou mi-ești gură
Și ochi și dinți, mai mult gingie goală.
Cu ea să mușc din ce-am avut făptură,
Căci am gustat și eu peste măsură
Al moleșelii sân la tine-n poală,
Voi prea iubite sfintelor Iubite,
Și pentru mine de durei, zdrobite,
Și pentru toți tereștrii duși în cer,
De la un somn la altul înbdreptați
Vă rog în vis când iarăși am să pier
În trupul vechi să mă reîncarnați,
Voi, spirite, să fiu aceiași carne
Ce a trăit, dar fără să cunoască
Nimic din sine, îngrozită mască
De după gratii, biata, sub lucarne
De poduri prăfuite, doar doi metri
Avându-i ca sicriu, un pat cu sare,
Pe o podea cu șoarecii maeștrii
Și pieptul când cu moartea-n el tresare.
Voi, spirite ce lumea înveliți,
Cu lacrima din mine-ați fost pereche,



a găsi răspunsuri la chestiuni abisale, precum sensul a
ceea ce este, a ființării.

Astfel, în Fiica Estului, Clara Usón ține să își
prevină cititorii că e vorba de un text hibrid, realitate
și ficțiune, dar care nu trebuie citit nici ca biografie,
nici ca eseu, ci ca roman. Asemenea precizări se fac
îndeobște când există riscul ca excelența artei literare
care caracterizează textul să rămână în umbră, exce-
dată de forța emoțională a unei trame epice hiperrea-
liste. Romanul scriitoarei spaniole are ca pivot totuși o
biografie tragică, a unui personaj real, a cărei relatare
animă în jurul său o întreagă galerie de personaje de
asemenea reale, angrenate în războiul sârbo-croato-
bosniac din anii '90. Pe scurt: Ana Mladici este medi-
cinistă, în pragul absolvirii facultății. E o ființă sensi-
bilă și cultivată, dar a fost educată în anturajul și în
spiritul naționalismului tribal. Își idolatrizează tatăl,
generalul Ratko Mladici, naționalist feroce, iar iubirea
e reciprocă, tatăl își divinizează fiica. Afecțiunea și co-
municarea dintre ei sunt fără fisuri și, paradoxal, de o
mare frumusețe umană. Dar în plin război, Ana are
revelația devastatoare că tatăl adorat este o bestie, iar
lumea civilizată îl consideră criminal de război. La
început nu crede și intră într-o derută totală, dar când
dovezile devin de o evidență imposibil de contrazis, se
sinucide. Acesta este, redus la extrem, firul epic al căr-
ții, care, sub aspect narativ, este roman istoric pur, iar
prin excursurile analitice și (auto)reflexive e un amplu
eseu psihologic a cărui concepție, constând în asimi-
larea propriei ființe în substanța epică și ideatică a
cărții, e devoalată de autoarea însăși în Epilog: „Este
doar părerea mea și, la urma urmei, cine sunt eu? Un
personaj de roman. Cel care scrie aici a dat într-o zi
peste știrea despre tragica moarte a Anei Mladici. Din
curiozitate, a cercetat, a investigat, a căutat răspunsuri,
a evaluat zvonuri, a comparat date și din toate astea a
imaginat o explicație din care fac și eu parte.”

Nu altfel a procedat și în configurarea romanului
Asasinul timid: „din curiozitate, a cercetat, a investigat,
a căutat răspunsuri...” etc. Doar că aici lucrurile s-au
petrecut nu doar din curiozitate, ci și din nevoia de
defulare a unor amintiri apăsătoare, autoarea fiind
efectiv și mult mai profund implicată în narațiune.
Cum ziceam, adolescența și tinerețea ei aparțin tran-
ziției spre democrație, când unui regim dictatorial i
s-a substituit treptat unul permisiv, iar faza îi este cât

RADU CIOBANU

Recuperând libertatea

Clara Usón (n. 1961) este o scriitoare spaniolă
în plină putere creatoare care a debutat ca romancieră
în 1998, aflându-se azi la un nivel de notorietate in-
ternațională. A studiat dreptul și a profesat avocatura,
pe care a abandonat-o în cele din urmă pentru a se
dedica scrisului ca soluție existențială, de supraviețuire,
după experiențele tragice prin care a trecut în tranzi-
ția spre democrație, survenită după relaxarea dicta-
turii lui Franco și decesul „generalissimului”. A fost o
etapă când, ca și aceea de la noi, de după 1989, a dus
la fenomene păguboase, precum, printre altele, eroa-
rea de a confunda libertatea cu libertinajul, căreia i-
au căzut victime în primul rând tinerii, cum la vre-
mea aceea era viitoarea romancieră însăși. Acesta este
și răstimpul evocat în romanul ei din 2018, Asasinul
timid, apărut acum și la noi1, despre care nu putem
însă vorbi fără a ne referi la anterioara apariție în ro-
mână, cea din 2017, romanul Fiica Estului2, pe care
autoarea l-a încheiat în 2012. Între cele două cărți s-
au scurs, deci, șase ani, timp în care amintirile de ti-
nerețe ale autoarei nu s-au stins, dimpotrivă, au
lucrat în subconștient, devenind presante și cerându-
și ecloziunea. Au rămas totuși suficiente legături
explicite sau subtextuale între cele două opere, care
provin din însăși structura sufletească a romancierei
și sunt ușor detectabile grație obiceiului ei de a-și
suspenda câte o clipă narațiunea pentru a medita
asupra a ceea ce tocmai face, dar și asupra romanu-
lui, a scrisului, a propriului rost, până la încercări de



intoxicării, din care au salvat-o medicii, devoțiunea
mamei, cu care se aflase până atunci în relații mai cu-
rând conflictuale, și scrisul: „Medicii mi-au interzis
să-mi reiau activitatea de avocat înainte de vindecarea
completă, dar nimeni nu mi-a spus că nu puteam să
scriu romane.” Și atunci, „Romanele pe care le scriu
sunt stâncile pe care le împing în sus pe munte și,
când le termin, îmi dau seama încă o dată că nu se ri-
dică la așteptările pe care le anticipasem, că am eșuat
din nou și nu am altă opțiune decât să încep din nou.”
Aluzia la mitul lui Sisif e urmare, aici, a dialogului ei
cu Camus, care, alături de Ludwig Wittgenstein,
Cesare Pavese, Cehov, Nietzsche, Virginia Wolf, devin
personaje cu care Clara din roman intră în relație di-
rectă, se interferează cu gândirea lor, dialoghează, le
interpelează, se imaginează în diverse situații cu ele,
întocmai ca și cu cele contemporane. Clara Usón
mărturisește la un moment dat că e obsedată de sinu-
cidere și, într-adevăr, toate personajele ei, cu care in-
tră în contact real sau imaginar, inclusiv Ana Mladici,
din Fiica Estului sunt suicidare sau au legătură cu si-
nuciderea. De aici și titlul romanului, Asasinul timid,
care i-a fost sugerat de o remarcă din jurnalul lui
Pavese, el însuși sinucigaș: „Sinucigașii sunt asasini
timizi. Masochism în loc de sadism”. La care ea inter-
vine: „Îmi iau libertatea să adaug: sinucigașul caută
moartea, acționează cu premeditare și perfidie și este,
prin urmare, un asasin, un asasin timorat poate, un
asasin timid.” Așa cum însăși era să devină în faza ei
critică, salvată însă în ceasul al doisprezecelea, când
reușește să recupereze libertatea ratată în tinerețe.

Într-un recent interviu, Clara Usón mărturisește
că în acest nou roman a făcut „un fel de striptease psi-
hologic”3. Ceea ce e foarte adevărat cu precizarea că
respectivul exercițiu nu se desfășoară pe calea unor
monologuri interioare, ci într-un roman extrem de
dens și divers populat, în timp ce protagonista se află
într-o permanentă interferență cu personajele sale,
încălcând celebra axiomă a lui Wittgenstein – „Despre
ce nu se poate vorbi este mai bine să se tacă.” Ea nu
tace, devoalând toate interferențele până la cele mai
intime proprii implicații. De aici și o compoziție ori-
ginală, complicată și ingenioasă, de care autoarea în-
săși e surprinsă și încearcă să și-o explice, într-una
dintre obișnuitele ei digresiuni, dar lămurind deopotrivă
pentru sine și pentru cititor rațiunea unei astfel de

se poate de cunoscută și cititorului român: „Spania
era o țară care uimea întreaga lume, ce miracol popo-
rul spaniol, miniștrii lui Franco, aceiași care înăbuși-
seră manifestațiile cu gloanțe, transformați brusc în
campioni ai democrației!” În același timp, tinerii își
dezavuau „bătrânii” considerați fără discernământ
complicitari ai vechiului regim și își căutau libertatea
într-o viziune proprie, în care ea se pervertea insidios
în libertinaj. Epoca e resuscitată tot prin personaje
reale istoric, unul dintre ele - cel principal, de fapt,
alături de autoare - fiind Sandra Mozarovski (n. 1958),
care și-a scandalizat familia jucând încă de pe la cinci-
sprezece ani în genul de filme del destape, gen cinema-
tografic care l-a premers pe cel curat porno, a cărui
putere de seducție stătea în „descoperirea prin dez-
brăcare”. Sandra devenise o virtuoză a dezbrăcării, iar
numele ei era aureolat de zvonul legăturii cu succe-
sorul lui Franco, regele Juan Carlos, dar își trăia dra-
ma ei, aspirând să facă studii de actorie și să ajungă o
artistă adevărată. Vis nerealizat, deoarece a murit la
optsprezece ani, căzută de la etajul casei proprii la ora
trei din noapte, în condiții suspecte, de unde o nouă
viitură zvonistică: salt sau o cădere care putea fi și
provocată? Și odată cu asta, romanul dobândește o
ușoară nuanță detectivistică asumată de autoare.

Arta Clarei Usón stă în modul ingenios în care
se introduce pe sine în narațiunea care trece la per-
soana întâi: „Între paisprezece și optsprezece ani
[Sandra] a jucat în douăzeci de filme. (Ce făceam eu
la vârsta ei? Citeam romane și mâncam semințe la
școală, mergeam la schi iarna și la plajă vara, citeam și
mai multe romane și mâncam și mai multe semințe,
singură în camera mea. Rușinos!)” Dar curentul tran-
ziției o absoarbe, iar ea se abandonează curentului ale
cărui componente erau și drogurile: „Drogatul se
transformase în inamicul public numărul unu. Presa
și televiziunea au reflectat această plagă, mai întâi
supradozele, apoi SIDA. Nu ne așteptam, nimeni nu
ne avertizase, noi voiam doar să ne distrăm [...] Așa
au fost anii optzeci, un deceniu de petreceri și de în-
mormântări, din ce în ce mai multe absențe de la
petreceri, din ce în ce mai multe înmormântări.” În
ultimul capitol al cărții Clara Usón și-o imaginează pe
Sandra interpretându-i propriul rol din acei ani. Fil-
mul s-ar intitula Viciu și pierzanie, iar scenariul fri-
zând genul horror narează drumul infernal al dez-



structuri: „Sunt reticentă în fața abstracțiilor și, ca fost
avocat, îmi repugnă standardele, nu cred, de exemplu,
în UNITATEA romanului, cred, asemenea lui Cervan-
tes, că romanul este «scriitură dezlănțuită» și că în el
încape totul, chiar și dezordinea, dacă are un scop,
dar după câteva pagini mă mustră conștiința, cum aș
putea justifica salturile neașteptate de la Sandra Moza-
rovski la mama mea, de la mama la Wittgenstein, de la
rege la mine însămi? Știu eu spre ce mă îndrept? Merg
spre ceva anume? (și dacă merg spre un loc anume, de
ce fac atâtea ocoluri?) și încerc să mă conving că acest
joc pe care îl inventez are anumite reguli și o logică”.

Totul, în romanul Asasinul timid se dovedește
până la urmă a avea un scop înspre care autoarea a
avut acces respectând logica și propriile reguli. Iar
tensiunea interioară, puterea sa de seducție – trebuie
menționată și această calitate – sunt augmentate și
prin excelența nivelului stilistic, subtil, spontan, spiri-
tual, care nu-și pierde calitățile nici în versiunea ro-
mânească, grație virtuozității, bine cunoscute de
altfel, a doamnei Mariana Șipoș.

LIVIU ANTONESEI

POEȚII…

pentru Eugen și Uriașul din grădină

Eu cred că poeții, oriunde s-ar afla
și în oricare idiom tribal ar scrie,
au un fel apropiat de a simți lumea,
ca și cum ar intra în rezonanță,
ca și cum instrumentele lor s-ar acorda
într-o mare orchestră, poate un cor,
care măsoară ritmul secret al vieții…

altfel de ce un poem scris departe,
la poalele Alpilor care așteaptă zăpada,
ar răsuna în mine ca un magic ecou,
pe care îl știu dintotdeauna în mine?
Copilo, tu știi prea bine ceea ce spun,
am fost împreună la poalele Uriașului!

Și așa este, fiecare pasăre cîntă și moare
Numai și numai pre limba sa!

18 Noiembrie 2021 , în Iași



Lügen mehr über mich (Verleumdungen, Falschaus-
sagen) und ich werde auch nicht die Wahrheit über
euch sagen´. Die Zahl der Schurken ist doch nicht so
groß wie die der Wahnsinnigen; und viele sind wahn-
sinnig, aber mit System. Ein Jäger erkennt einen
anderen Jäger von weit her in diesem Geflecht des
Geldfiebers. Wie auf einem Basar … alles wird ver-
scherbelt. Ein ganzes Land, ein ganzer Kontinent. Diese
Verzweiflung, die vom Elend hervorgerufen wird, führt
auch nicht zu Veränderungen. Nur zu Aufruhr,
wodurch eine Kappe durch eine andere gewechselt
wird. Solidarität muss letztendlich einen gemeinsamen
Nenner haben, unter dem Zeichen eines gemeinsamen
Nenners stehen. Wer oder was könnte dieser sein in
einer gottlosen Welt? In dieser Frage liegt wie üblich
auch die Antwort. All diejenigen, die etwas anpran-
gern, enthüllen, bewegen oder verändern wollten,
wurden entweder als Terroristen, Rebellen, Störenfriede
oder als Individuen mit rassistischen Tendenzen abge-
stempelt. Denn sie wissen sehr gut: raub ihnen die Zeit
und du hast sie unter Kontrolle. Wie findet man aber
den gemeinsamen Nenner … so wie man es in der
Mathematik tut?“ - Da könnte vielleicht eine Geschichte
nützlich sein, dachte ich mir. Und zwar: obwohl es
damals gemäß der „kommunistisch-menschlichen
Prinzipien“ keine Arbeitslosen gab, sah man einen
merkwürdig gekleideten Mann jeden Morgen am
Ufer des Flusses. Er hatte Bart und lange Haare, was
jeden wunderte. Denn Polizisten machten Jagd auf
die Langhaarigen und auf Mädchen mit kurzen
Röcken. Ihn aber ließ man merkwürdigerweise in
Ruhe. Er wusch leere Flaschen und entfernte das
Etikett - „zupfam Etikett!“, wie die Schauspielerin aus
„Wer hat Angst vor Virginia Wolff“ – denn nur so
wurden sie im Laden angenommen. Ob Sommer
oder Winter trug er einen langen, verwaschenen
Mantel. Aufdem Kopfimmer eine Wollmütze. So wie
es die Kinder tragen. Man nannte ihn Eßnapf. Einige
erzählten, dass er über die Grenze flüchten wollte.
Man hätte ihn erwischt, gefoltert, verprügelt, einge-
sperrt und dort wahrscheinlich auch „bearbeitet“.
Woher er kam, wusste aber keiner. Und er sprach
auch mit niemandem darüber. Man sah ihn mit
seinem Henkelnapf in Richtung Altersheim laufen.
Jeden Tag, um die Mittagszeit. Hier bekam er, was
von den Schülern des Internats und von den Alten

ANDREJ von AMADY

Liebe und Wahnsinn
in finsterer Zeit

17.
Viel später, als ich mal zu Besuch „nach Hause

kam“, sagte er mir bei einem Gläschen Wein: „Die
Wahrheit ist öfters so banal, so offensichtlich, dass sie
nicht wahrgenommen wird. Wir befinden uns alle auf
dem Abhangeines Berges und rollen talabwärts. Können
nicht aufhalten, oder doch?Wie aber, mit dieser Gemüt-
lichkeit, dieser allgemeinen Bequemlichkeit, dieser Ver-
weichlichung, die dazu geführt hat, dass alles, aber
auch alles als Fertigprodukt verlangt wird? Die Ent-
scheidungsträger der Machtstrukturen stehen alle unter
dem Zeichen der Schmiergelder, der Einflussausübung.
Wem aber gehört der Finger, der den Domino-Effekt in
Bewegung setzt? Zorn und Trauer begleiteten uns.
Ohnmacht. Es gibt anscheinend bei uns zwei Katego-
rien „Politiker“: die Ignoranten, die Dummen, und
dann die Diebe, die Schurken. Ist es nicht merkwürdig,
dass die Methoden der Tortur, der Menschenmanipu-
lation, die selbst die Nazis von den langen Erfahrungen
der Sowjets seit 1917 erlernt haben, weitergeführt wur-
den und heute in Seminaren der Schlagfertigkeit, Ma-
nipulation, behaviour-Strategien, raffinierter Politiker-
Rhetorik usw. unterrichtet und vorgestellt werden? Jedes
Kind bedeutet, ja, ist Zeit. Man führt einen Krieg gegen
die Zukunftsform dieser Zeit, gegen die Kinder also.
Denn auch die, die etwas zu erzählen hätten, werden
kleingekriegt, nach dem Motto: ´erzählen Sie keine



einen Mund wie zwei Deziliter…ich habe alles
reingeschüttet … außer Gas…“, zeigt uns seinen zahn-
losen Mund, indem er lachte und dann deutete er auf
einen Jüngling, der gerade reinkam: „Schaut ihn euch
an …nicht mal zwanzig und trinkt schon wie vierzig
Bauern … „Was tust du denn da?“, fragte Eßnapf den
Jüngling nach Woody Allens Art. „Ich? Ich warte nur
darauf, dass mir der Schwanz abstirbt, damit ich mich
völlig dem Suffwidmen kann…“ und schlenderte wie
ein Kühlschrank weiter. „Hast du gehört, Don Lehrer?
Sag mal, ist dieser in deinen Augen ein Mensch?“ –
„Ach was,…“ entgegnete mein Lehrerkollege, „Onkel-
chen Jon meint, er sei auch ein Menschensohn…“ – ein
vielbenutzer Spruch. Eigentlich wollte der Kollege
ihn dadurch nur herausfordern, ihn zum Reden
bringen. Eßnapf aber blickte ihn mit seinen kleinen,
schlauen Augen an und meinte: „Mich? Mich willst
du zum Reden bringen? … Verstehst du´s denn nicht?
... “ Plötzlich hielt ich es nicht mehr aus: „Komm, sag
uns, was damals passiert ist…“– und mein Kollege
konnte ebenfalls nicht schweigen: „Komm, komm…
du bist gut befreundet mit den Ärzten, mit den Großen
dieserWelt, mit den Sicherheitslumpen…komm schon!“…-
„Mit denen?“, und Eßnapf blickte ihn plötzlich mit
sehr schwarzen Augen an, „Was redest du da, Genöss-
lein…Weißt du, was ich tun würde?“ – „Nu sag schon,
nu´ mach schon!“, keuchte der Kollege. Eßnapfglotzte
ihn kreideweiß eine Weile an, drehte sich dann zu
mir und sagte. „Schade…Schade, du bist ein prima
Kerl …“, dann drehte er sich zu meinen Kollegen und
schrie: “Weißt du, was ich machen würde? Ich würde
mich nackt ausziehen, nur mit einem leichten Stoffum
die Hüften, so wie im Dschungel, dann würde ich auf
einen Elefanten klettern . .ein Tiger rechts, ein Tiger
links … in jeder Hand eine Kalaschnikow …ein Messer
an der Hüfte …und schnurstracks zum Sitz der Partei
oben auf der Burg…und auch zum Bürgermeister!“,
und Eßnapf nahm einen langen Schluck aus seiner
Saftflasche…“Woraufwartest du noch, Don Lehrer?“,
fragte er mich, „Probleme gibt’s überall…es gibt nur
einen einzigen Ort ohne Probleme…einen einzigen
Nenner…Tod oder Gott….´Gemeinschaft oder Tod´
… - wie die Hebräer sagen… wenn ich diese „hellen
Köpfe“, diese sogenannten Intellektuellen, hohe Tech-
niker und Ingenieure, und wofür sie sich noch halten,
in einer Schachpartie immerund immer fertigmache…

übrigblieb. Er wurde allmählich ein Teil der “Landschaft”.
Wenn er eines Tages wegblieb, fragte sich jeder, wo
könnte er nur sein? Nach einer Weile, da er intelligent
und auch belesen war, und auch, weil es sich lohnte,
ein Gespräch mit ihm zu führen, etablierte er sich als
derMann der … Ärzte aus Hospitälern und Kliniken,
aber auch der Lehrer, die ihnmit einem „Muntermacher“
weiterhalfen. Kleingeld. Er hörte ihnen aufmerksam,
demütig zu und beschaffte ihnen täglich die begehrte
und meistgelesene Sportzeitung, die in wenigen Mi-
nuten ausverkauft war. Hatte an jedem Kiosk seine
Beziehungen. Suchte man aber eine literarische oder
eine andere Art Zeitung, musste man sich nach dem
Ausverkauf auch an ihn wenden. Er brauchte fürs
Leben nicht viel. Schlief hie und da in irgendeinem
Schuppen oder Keller und schlief manchmal, wäh-
rend des Tages, im Stehen neben dem großen Kachel-
ofen des Zentralladens. Hier fand man … alles, außer
Lebensmittel. Er rauchte nicht, trank nicht und sah
immer sehr gesund aus. Ein Lehrer sagte mir mal,
nachdem er von ihm die Sportzeitung in einem
Kaffeehaus gekauft hatte: „Du, ich weiß nicht, aber
dieser Kerl ist mir nicht koscher…Er wird an der Gren-
ze erwischt, gefoltert und verprügelt und doch läuft er
nun so, wie er aussieht, durch die ganze Stadt. Sollte er
einen Verrückten-Ausweis haben?“ Und tatsächlich,
niemand schickte ihn zur Arbeit wie man mit den
anderen umging, die vor kurzem aus den Gefäng-
nissen entlassen wurden. Er hatte Zugang in jedem
Lokal, ging um die Tische rum, immer mit einem
Witz oder ein Lächeln im Koffer. Hörte hier zu, lau-
schte mal hier, mal dort. Immer in Bewegung. Der
Lehrerkollege rief ihn zu sich. Bevor er aber bei uns
ankam, machte Eßnapf eine kurze Pause vor dem
Tisch eines jungen Zahnarztes und fragte ihn
lächelnd: "He, Genösslein, backst du noch Kuchen?“ –
und alle im Lokal lachten, außer dem Zahnarzt selbst.
„Trinkst du was?“, fragte der Lehrer. „Wenn du willst,
Don Lehrer …weißt du, ich trinke nur Fruchtsaft…“ -
er sprach diejenigen, die er respektierte, mit „Don“
an. Dann sah er mein Glas, schüttelte den Kopf und
meinte vorwurfsvoll: „Wieder Don Lehrer…wieder?
Ein so hoher Geist wie Sie, ein so kultivierter Mensch
…“ - „Und du?“, fragte ich, „warum trinkst du nicht?“
…“Ich“, lächelte er,“ hmm, der Arzt hat es mir ver-
boten“, grinste ironisch und dann: „einst hatte ich



und du weißt, dass ich hier in der Stadt kaum einen
Gegner habe … außer dir, Don Professor …nur dann
frage ich mich, was für Leute sie sind … wie sie sich
insgeheim hassen und wie verlogen sie sind“ – leerte
die Flasche, bedankte sich und ging. Der Lehrer-
kollege blickte ihm verwundert nach: „Habe nichts
verstanden…was meinte er?“, und winkte dem Kellner.
„Er weiß mehr, als er zugibt…und mutig ist er auch! Er
lebt praktisch aufder Straße und dennoch wirkt er so
lebensfroh… ist wahrlich ein Schachmeister…ein unle-
serliches Blatt…das vielleicht vieles Wahres verbirgt. . .“.
Auf der Schwelle erschien plötzlich ein Zeitungs-
mann aus der Kreisstadt. Flüsterte dem Barmann was
zu und kam dann zu uns. „Woher kommst du denn
da?“- „Spät… was? …Ich habe eine „Raupe“ nach Hause
begleitet…nettes Frauchen…Wisst ihr, wen ich da
draußen gesehen habe? . . . Eßnapf…dieser Schurke…
hat sich von einem verabschiedet . . . von einem „gepfleg-
ten Schatten“ …sie flüsterten beide…irgendwas …Was
guckt ihr so dämlich? - Auf eure Gesundheit … und
Rechnungdann!“

18.
Sie reden nie mit ihren Kollegen, diesen Satz

wiederholte der Securitate-Chef damals immer wieder,
um mich herauszulocken. Dabei lieferte er mir den
Beweis, dass es IM-Spitzel auch in unserer Gruppe
gab. Von den 25 Kollegen der Germanistikgruppe
waren 23 Siebenbürger-Sachsen und ich wunderte
mich, dass sie, trotz ihrer mehr oder weniger gehei-
men Wünsche auszuwandern, IM Schnüffler waren,
oder eben deswegen? Ich änderte meine Einstellung
nicht. Im Gegenteil, ich schrieb noch schonungsloser,
war aber gleichzeitig wachsam und achtete auf jeden,
der mich ansprach. Was für ein Leben ... Wir werden
langsam alle schizophren, murmelte ich, machte aber
immer weiter. Ahnte nicht, dass ich auf Schritt und
Tritt verfolgt wurde. Oder doch? Paranoia, auch
noch? An jedem Wochenende fuhr ich die 200 km
mit dem Zug, indem ich mit dem Zugmechaniker
verhandelte und im Kesselraum mitfuhr. Nach dem
Aussteigen war ich immer ganz schwarz vom Ruß,
voller Ölflecken, merkwürdigerweise aber lief es so
weiter, und zwar vier Jahre lang. Die Kinder wuchsen
bei den Schwiegereltern auf. Viel durfte ich da nicht
sagen. Es gab rateifrige Tanten und auch einige Suppen-

Suppenhühner der Nachbarschaft, die dort das Sagen
hatten. Jede von ihnen wusste am besten, wie man
Kinder erzieht, anzieht, anredet, wo und wann sie
spielen durften und vor allem, mit wem. Daniel war
ein zarter, mitfühlender Bub, der sehr auf sein
Äußeres achtete. Er sprach nicht viel, hatte Angst vor
dem kleinen Hahn, der aus dem Szeklergebiet
stammte und ihn ständig angriff. Auf einem Photo
sieht er eben deswegen halb ängstlich, halb glücklich
aus - eines Tages gelang es ihm, den Hahn in seinen
kleinen Händen zu halten. Er konnte etwas stunden-
lang beobachten. Ohne ein Wort zu sagen. Einmal,
als sein Großvater ein paar Flaschen Wein in einem
Korb aus dem Keller holte und die passenden Korken
dafür suchte, steckte er den Zeigefinger in jede Fla-
sche und leckte ihn ab. Dann ergriffer die Decke und
ein Pölsterchen, legte sich neben den Korb und
schloss die Augen. Wem machte er es nach? Nicht
schwer zu erraten. Tief im Herbst, als die Trauben im
Hof reif wurden, lag er auf dem flachen Dach des
Badezimmers auf dem Rücken und brauchte nur die
Hand auszustrecken, um die süßen Trauben zu ver-
zehren. Er war glücklich dort. Und glücklich war er
dann auch später, als er in seinem Tagebuch, das ich
ihm gegeben und ihn gebeten habe, jeden Tag etwas
darin zu schreiben, folgendes eingetragen hat: Ich
war so glücklich. . .Ist er das heute noch? Olivia war ein
sehr merkwürdiges, neugieriges Mädchen. Hatte
grün-blaue Augen und beobachtete alles mit einer
außergewöhnlicher Schärfe. Hatte etwas fanatisch-
bockiges in allem was sie tat. Wenn sie sich die Hand
am Ofen verbrannte, versuchte sie es später noch-
mals. Verbrannte sich wieder. Versuchte es wieder.
Selbstsicher, ja beinahe herrschend, spielte sie auch
mit den benachbarten Kinder. Versuchte alles im
Griff zu haben, allen den richtigen Weg zu zeigen.
Eines Tages, drei Jahre alt, war sie plötzlich ver-
schwunden. Wir suchten alles ab. Die Kanäle, das Tal
mit dem kleinen Bach, wo sie öfters spielten, alle
benachbarten Straßen, den riesigen, alten Friedhof,
klopften an alle Türen. Vergeblich. Nach vier, fünf
Stunden, nachdem wir auch die Behörden um Hilfe
gebeten hatten, standen wir alle verzweifelt, todmüde
und ratlos vor dem Haus. Ein Verkehrsbus hielt an
der naheliegenden Haltestelle an. Und siehe da, wer
kroch raus...Olivia in ihrem roten Röckchen mit



sich in Siebenbürgen niedergelassen haben. Wussten
die Sachsen, die dort mitgearbeitet haben, zu viel?
Hatten sie Angst, als Sächsinnen wieder leiden zu mü-
ssen? Vorsicht? Darüber redete keiner. Meine Schwieger-
mutter heiratete einen Ungarn und brachte zwei
Mädchen zur Welt. Der Vater meiner Schwiegermutter
war Baumeister und hatte jahrelang in Amerika
geschuftet. Von seinen Ersparnissen kaufte er Land,
einen Lebensmitteladen und baute jeder seiner Töchter
ein Haus. Die Kommunisten haben ihnen alles
weggenommen; sie mussten ihre eigenen Häuser mit
Fremden teilen. Mein Schwiegervater kehrte auch aus
der Gefangenschaft zurück und fing an in der be-
rüchtigten Nicovalafabrik (Amboßfabrik, auf
Deutsch) zu arbeiten. Nicht lange, denn er wurde
krank und ging in Rente. Mit der Zeit zogen die
Mitbewohner um, und sie konnten wieder in ihrem
eigenen Haus wohnen. Er hing sehr an meiner
Schwiegermutter, die immer noch von ihrer Jugend-
liebe träumte, einem Siebenbürger Sachsen.Von Früh
bis Abend arbeitete er am Haus, im Garten und
machte auch die üblichen Versorgungen, dank seiner
sorgsam gepflegten Beziehungen. Nichts lief ohne
Beziehungen. Beinah alles mit Essensmarken. Fürs
Brot und ein Viertel Butter pro Person im Monat
musste man sehr früh in der Warteschlange stehen.
Öfters, wenn es Fleisch oder Wurst gab, schon um
drei-vier Uhr morgens. Beinahe jeder hielt sich des-
wegen ein paar Hühner und ein Mastschwein. Damit
konnte man ein Jahr lang durchkommen. Und
dennoch gab es damals eine bestimmte Gemein-
schaft. Eine des gemeinsam geteilten Schicksals. Die
Häuser blieben unverschlossen, den ganzen Tag.
Jeder konnte den anderen besuchen, wann es ihm
beliebte. Heute ist es nicht mehr so. Damals aber teilte
man alles und half sich gegenseitig. Wie bei allen
Minderheiten wetteiferten die Ungarn und Sachsen
miteinander und wollten immer die Besten sein. Die
Rumänen folgten ihnen so gut sie konnten. Deswegen
sah Siebenbürgen anders als die anderen Gebiete des
Landes aus. Reibungen und Schimpfworte gab es
zwar, aber alles verschmolz in ein friedliches, akzep-
tiertes Miteinander. In der Dobrudscha, ein Gebiet
zwischen der Donau, - kurz vor Ihrer Mündung - und
dem Schwarzen Meer lebten damals Rumänen,
Tataren, Türken, Juden, Deutsche, Lipowener (orthodoxe

weißen Punkten. Seelenruhig, ernst. Als ob sie von
einer wichtigen Expedition zurückgekehrt wäre. Der
Fahrer stieg aus und bat uns, sie nicht zu bestrafen.
Sie wäre mit ihm mehrmals zwischen den Terminus-
Haltestellen hin und hergefahren. Hätten sich, laut
dem lächelnden jungen Fahrer, sehr gut unterhalten.
Wie, fragte ich mich gleich, da wir zu Hause nur
Deutsch sprachen und der Fahrer ein Rumäne war.
Aber dann sah ich mir den Fahrer genauer an.
´Dieser verbrennt sich auch immer wieder am Ofen´,
schoss es mir plötzlich durch den Kopf. Der Fahrer
lächelte glücklich, als ob er meine Gedanken lesen
konnte. Olivia auch, als ob absolut nichts geschehen
wäre. Der kleine Hahn schlüpfte durchs Tor und griff
sie plötzlich an. ´Er ist der einzige, der etwas davon
versteht́ , dachte ich mir.

19.
Kurz nach dem Krieg wurden die jungen,

arbeitsfähigen Sachsen nach Sibirien verschleppt.
Meine Schwiegermutter und auch zwei ihrer Schwes-
tern. Darüber redete sie aber kaum. Sie erwähnte nur
die lange, schwere Reise mit dem Zug, den Durst, die
Kälte und den Hunger, die sie bis zu ihrer Ankunft
erleiden mussten. Die meisten waren für die Arbeit in
einem Bergwerk eingeteilt. Von in der Früh bis spät
am Abend. Sie erzählte von den Wanzen und Läusen,
die sie nachts quälten. Von der schwarzen Brühe, die
sie zu essen bekamen, tagaus, tagein. Wie abgemagert
und müde sie immer waren. Aber auch von den
ständigen Beschimpfungen und Erniedrigungen, die
sie erdulden mussten. Die Räder eines unterirdischen
Ladewaggons erwischten ihren Fuß und sie kam ins
Lazarett. Der Lagerkommandant hatte inzwischen
erfahren, dass sie Schneiderin war und beschäftigte
sie bei sich zu Hause, um für seine Frau und seine
Töchter Kleider nähen zu lassen. Es ging ihr ein
wenig besser. Von den Essensresten brachte sie auch
ihren Bekannten und Schwestern etwas mit.
Einzelheiten wurden aber verschwiegen. Was dort
wirklich passiert war, wussten nur sie und ihre
Leidgenossen. Und sie schwiegen alle. Nach sieben
Jahren kehrten sie zurück. Die meisten der zurück-
gekehrten Frauen heirateten merkwürdigerweise
Männer anderer Nationalitäten: Rumänen, Ungarn
oder Flüchtlinge aus Czernowitz und Bessarabien, die



ich eine Stelle weit weg von meiner Familie. Irgend-
wo in der Szekler Gebirgsgegend, über 400 km ent-
fernt von meiner Familie, für Rumänien und den
damaligen Verkehrsnetz, eine Katastrophe. Im Saal
war auch der Securitate Offizier, der mich damals
verhört hatte. Sah mich an und grinste. Er hatte im
Voraus mit der offiziellen Verteilungsgruppe für
Lehrerstellen gesprochen; blickte mich mit höhni-
schen Augen an. Er wusste, dass ich die Stelle wegen
meiner Familie nicht annehmen konnte. Das bedeu-
tete, nach vier Jahren Abwesenheit von zu Hause,
nochmals drei Jahre bis zu meinem Referendariat als,
nun endgültig zugelassener Lehrer. Dies konnte ich
nicht annehmen. Lehrerstellen in der Nähe meiner
Familie gab es zwar, wurden aber an ihren Leuten
vergeben. Eine Bloßstellung dieser, als IM der Seku-
ritate. Mit meinem Verzicht war ich der Gnade des
Schulinspektorats meiner Kreisstadt ausgeliefert,
wohin mich auch meine Akte an die hiesige Securi-
tate begleitete. Musste vor jeden neuen Schuljahr an
den Türen des Kreisinspektorats klopfen, um eine
freie Lehrerstelle im Kreisbereich zu erbetteln. Und
kriegte sie, jedes Jahr … in einer anderen Ortschaft,
in der Nähe meiner Heimatstadt. Mit Kollegen, die
dort als bestätigte Lehrer arbeiteten. Mit Direktoren,
die über mich informiert waren und mir die Tage
vergifteten. Die Schüler hatten mich gern. Die Schul-
direktoren aber beobachteten jede meiner Handlun-
gen, registrierten jedes Wort und kamen öfters in
meinen Unterricht, als offizielle Beurteiler. Nach
meinem Definitivum, das ich als dritter landesweit
absolvierte, erhielt ich eine Stelle als Lehrer für
rumänische Literatur und Philosophie am deutschen
Gymnasium meiner Heimatstadt. Es war eine große,
gut ausgestattete Schule, die im 17. Jahrhundert von
den Siebenbürger Sachsen gegründet wurde. Das
schönste Jahr meines bisherigen Lebens als Lehrer.
Ich hatte nur die Schüler der 12. Klassen. Die
Abiturklassen. Trat ein und fing gleich mit dem
Unterricht an. Musste glücklicherweise nichts mehr
an die Tafel schreiben – die Schüler sollten schon
einen Vorgeschmack der zukünftigen Uni-Vorlesun-
gen bekommen. Sie waren aber von meinen unortho-
doxen Vorträgen begeistert und kamen scharen-
weise, um mitzuhören, ja mitzumachen, indem sie
aber von den anderen Unterrichtsstunden fernblie-

Russen, die wegen ihrer Glaubensreligion auswan-
dern mussten) in einem beispielhaften Klein-Europa.
Niemandem machte es etwas aus, zu welcher Reli-
gion oder Nationalität einer oder der andere gehörte.
Sie teilten dasselbe Schicksal, gehorchten denselben
Gesetzen und hatten auch dieselben Mühen; sie
halfen sich gegenseitig, trafen sich in den Kneipen
und bei verschiedenen Festlichkeiten, ungeachtet
ihres Glaubens oder ihrer Zugehörigkeit. Und behiel-
ten ihre Traditionen, ihre Kultur und ihre Eigentüm-
lichkeit. Diversität in Einigkeit und Ganzheit. Eine
beispielhafte EU - ein kleines Wunder - wenn man
bedenkt, dass keiner viel mehr als der andere besaß.
Außer den Parteibonzen und Securitate-Leute, die
ihren eigenen Lebensmittelladen, ihre eigene Villen
und andere Vorzüge hatten. Diese wurden aber
merkwürdigerweise verhöhnt und bildeten den Kern
ihrer in Kneipen vorgetragenen Witze. Im Fernsehen
lief beinahe immer die gleiche Sendung, die gleiche
Leier über den geliebten Sohn des Volkes und seine
wunderbare Frau. Zwei Stunden täglich ausgestrahlte
Parteikonferenzen und Sitzungen. So auch in allen
Zeitungen. Die Buchhandlungen, Theater und Kinos
trugen lange Zeit russische Namen; manche Städte
ebenso. Lief „ein guter Film“, gab es ein unvorstell-
bares Gedränge, das mit dem eines Fußballstadions
wetteiferte. Der Saal war zum Bersten voll. Viele
verfolgten den Film im Stehen, da sie keinen Sitzplatz
ergattern konnten. Ein bunter Gestank. Und den-
noch waren alle irgendwie glücklich. Kamen am
nächsten Tag wieder. Die Menge brauchte nicht viel -
im Kommunismus gab es keine … Arbeitslose...
Etwas zu futtern, ein Wirtshaus, eine Frau und ein
Stadion. In allen schlummerte aber mehr. Sie wollten
es auch erfahren. Sie wollte es auch haben. Wie viele
aber sehnten sich nur nach einem unbeschränkten
Sein? Heute ist diese Sache offensichtlich geworden.
Leider.

20.
Nach meinem Uni-Abschluss erhielt ich meine

Qualifikation als Magister und wartete nun auf die
Stellenverteilung. Es gab eine bestimmte Anzahl an
freien Lehrerstellen und man bekam sie gemäß den
Bewertungen des Uni-Abschlusses. Landesweit. Obwohl
ich unter den ersten fünfabgeschlossen habe, bekam



indem er versuchte einen freundlichen Ton zu
wählen. „Gestern waren Sie in der Kneipe mit Dula“
und sah mich dabei höhnisch an. „Es ist wahr“,
entgegnete ich,, , nachdem ich meinen Unterricht been-
det hatte“. „Jaaa . . .“, meinte der Bürgermeister, aber mit
Dula … mit dem Zigeuner des Dorfes, mit Dula …
Mensch? (Dula war auch im Kittchen, wegen einer
Prügelei; er duldete keine Ungerechtigkeit und schlug
einfach zu. Ich trank mit ihm und hörte mir seine
Lebensgeschichte an. Er las viel und besuchte auch
die Stadtbibliothek. Zurückgekehrt aus dem Kittchen,
nach drei Jahren Haft wegen einer Prügelei, wurde er
im Stall der Genossenschaft als Schwerarbeiter
angestellt ; außerdem als offizieller „Ankündiger“ des
Dorfes, wie es früher auch schon mal üblich war: Er
marschierte durchs ganze Dorf, mit seiner Trompete,
spielte ein paar schrille Töne und verkündete dann
schreiend seine offiziellen Ansagen). „Schauen Sie
mich an“, fuhr der Bürgermeister fort, „ich trinke
auch mal gerne, aber mit Leuten meines Formats“ -
„Wie der Geschichtslehrer …oder wie der Biologie-
lehrer?“, entgegnete ich gleich. „Jaa…“, sagte der
Bürgermeister etwas zögernd, weil diese beiden
berüchtigte Säufer waren…“ja. . jawohl, mit solchen
Leuten!“, schrie er mich dann plötzlich an, „ und ich
trinke …ich trinke … nur bei mir zu Hause … bis ich
auf meinem Perserteppich umfalle…“. Ich stand auf
und sagte geradeaus: „Herr Bürgermeister, besitzen Sie
einen Leseausweis bei der Stadtbibliothek?“ Er glotzte
mich mit einer dummen, verblüfften Miene an und
stotterte: „Ja…aa…nei. . .nein…Nein!“, schrie er wü-
tend…“ Dula aber schon“, entgegnete ich, „und wenn
Sie sich einen Leseausweis holen, werde ich auch mit
Ihnen trinken“…-„Ich werde ein Auge aufSie haben!“,
schäumte der Bürgermeister vor Wut und stand
blitzschnell auf. „In Ordnung“, sagte ich ruhig und
öffnete die Tür, „und selbstverständlich, ein Auge auf
den persischen DichterHafiz…“

21 .
Nach 1985 verschlechterte sich die Lage im

Land noch mehr. Die Staatsschulden mussten
bezahlt werden. Womit? Mit Lebensmittelexpor-
ten. Waren wir nicht einst die Kornkammer
Europas? In den Lebensmittelläden fand man nur
Mineralwasser, hie und da eine Bohnenkonserve.

ben. Inspektoren kamen und gingen, ohne mir etwas
vorwerfen zu können. Wiewohl sie eben deswegen
kamen. Der Direktor, ein Siebenbürger Sachse, ein
Mitläufer der Partei und „anderer“ Behörden war
aber ziemlich verärgert. Auch deshalb, weil er offen-
sichtlich meine Akte kannte. Die Lage eskalierte, als
am Jahresende die strengen Prüfungen um die freien
Plätze fürs Gymnasium stattfanden. 16-jährige Schü-
ler, Absolventen der Allgemeinschulen, durften daran
teilnehmen. Schüler, die später auf einer Universität
studieren wollten. Ich war einer der Beobachter und
Prüfer. Inmitten der Literaturprüfung, nachdem ich
das Thema an die Tafel geschrieben hatte, kam der
Direktor in den Saal und flüsterte mir ins Ohr, ich
solle ihnen etwas über dieses Thema „deutlicher
erklären“. Mit anderen Worten, ich sollte ihnen
„mitteilen“, was sie schreiben sollten: man wollte
dieses Gymnasium ja nicht gefährden… Und er ging
so leise, wie er gekommen war. Da saß ich nun.
Perplex und angeekelt. Teilte ihnen ein komplett
anderes Thema mit. Und dennoch wurde alles
verschleiert. Sie bestanden alle wie durch „ein
Wunder“ die Prüfung und ich wurde des Gym-
nasiums verwiesen. Kapierst du´s jetzt? Im Herbst
wurde ich einer anderen Schule zugeteilt. Hier
thronte ein Bürgermeister, der kurze Zeit vorher im
Kittchen saß. Er hatte ein paar Kabel aus einer Fabrik
gestohlen, als er dort als Meister gearbeitet hatte. Ein
Pendler. Kein Bauer und auch kein richtiger Arbeiter.
Und nun, nach der Entlassung, selbstverständlich,
Bürgermeister. Damit alle …seelenruhig weiter-
rauben konnten. Eines Morgens teilte mir der Schul-
direktor mit, dass der Bürgermeister mich sofort
erwarten würde. Er saß im Büro in seinem großen
Sessel. An der Wand hing das Bild „des geliebten
Sohnes des Volkes“. Neben ihm der Parteisekretär
des Dorfes. „Sooo…“, sagte dieser gleich, als ich
eintrat. „Wir haben ein Hühnchen zu rupfen“, meinte
der Bürgermeister. „Wir rupfen kein Hühnchen“, ent-
gegnete ich, „und ich sage auch kein Wort, bis dieser
Herr das Büro nicht verlässt. Ich bin kein Partei-
mitglied“… Du bemerktest sicherlich, dass ich Sie
nicht mit ´Genosse´ ansprach und es auch nie tat.
Der Bürgermeister schickte den Kerl weg, und dieser
verließ sehr verärgert sein Büro.“ Ich werde mich sehr
kurz fassen“, sagte inzwischen der Bürgermeister,



war ich bei einem Freund, einem Schneider. Er saß
an seiner Nähmaschine und hatte noch etwas
Schnaps übrig. Nachdem wir diesen ausgetrunken
hatten, fragten wir uns nun, wohin?“ - (Ja, dachte
ich mir gleich, wie Marmeladow aus Dostojevskis
„Schuld und Sühne“, der auch mit einem Freund in
einer Kneipe saß und ihm sagte: ´Verstehst Du
mein Lieber? Nirgends ein Platz wohin du gehen
kannst…“. Mein Freund aber fuhr fort: „Plötzlich
sagte der Schneider zu mir: ´Du, ich weiß, dass
heute um 19 Uhr ein Begräbnis hier in der Nähe
stattfindet…wir sollten mal vorbeigehen´ Als es
soweit war, gingen wir dann auch tatsächlich
dorthin. Der Sarg wurde vor der kleinen Kirche
abgestellt und lauter Zigeuner waren dort vor dem
Sarg versammelt. Ein langer Teppich war ausgerollt,
beinah bis zur Mitte des Hofes. Mir war es schon
schwindelig im Kopf. Ich näherte mich dem Sarg, als
mein rechter Fuß auf dem nassen Teppich ausglitt.
Ich fiel buchstäblich über den Sarg. Sah das entsetzte
Gesicht des Schneiders, der wahrscheinlich nun
vermutete, dass die Zigeuner uns totschlagen
würden. Und ich begann vor lauter Angst zu
schluchzen. Hörte nicht mehr auf. Die Zigeuner
fingen auch zu weinen und zu schluchzen an. Klopf-
ten mir aufdie Schulter. Wollten mich trösten. Dabei
wusste ich nicht mal, wer der Tote im Sarg war.
Zigeunerfrauen kamen mit Tellern voller Kuchen
und mit Flaschen, echter Wodka. Stellten Fragen.
´Ja´, sagte ich, plötzlich von Angst erleuchtet, ´wir
kannten uns von der Bushaltestelle. Als ich zur
Arbeit fuhr. Er war ein herzensguter Mann´ …Und
wieder fing das Weinen und Schluchzen an. Noch
lauter. Dank Wodka noch heftiger. Und wieder
Kuchen, und wieder Wodka. Am Ende bekamen wir,
was übriggeblieben war. Zwei volle Flaschen Wodka
dazu. Der Kirchhof, leer. Der Mond, hoch am
Sommerhimmel. Außer uns, keine Seele. Wir aßen und
tranken, ohne ein Wort. Angelehnt an der Kirchen-
mauer, im menschenleeren Kirchhof. Lässt sich noch
was dazu sagen?“… Ich starrte ihn an und erinnerte
mich an einen genialen rumänischen Erzähler, der
mal sagte; ´Ich weiß, dass ich dumm bin …wenn ich
mich aber umsehe, fasse ich wiederMut…´

(Fortsetzung folgt)

Um Brot zog sich die Warteschlange, drei, vier
Gebäude weit; an jedem Tag. Wenn man Eier
kaufen wollte, musste man gleichzeitig Nelken
mitkaufen. Für seltene Fleischwaren, einmal in
der Woche, fing die Warterei schon um 3 bis 4
Uhr morgens an. Und dann gab es nur Schweine-
schwarten und Reste vom Hühnerbeinen. Durch
einen Beschluss der Partei wurden auch die Knei-
pen nach 15 Uhr geschlossen. Scharen von Men-
schen waren unterwegs, irgendwo wäre ja eine
Kneipe noch offen, dachte man. Beinah alle,
Männer und Frauen, tranken schon morgens, in
aller Gottes Frühe. In der Mittagspause holten die
Arbeiter Getränke in den Fabriken. Die Sauferei
ging weiter, auch nach der Arbeit. Und nun, um
drei Uhr nachmittags war Schluss - der private
Verkauf von Wein und Schnaps florierte , obwohl
sie eine Art zusammengemischtes, elendes Gebräu
verkauften. Sie saßen am Flussufer mit ihren
schwer ergatterten Flaschen. Saßen alle da und
tranken. Leer der Kopf, im Kopf nur Suff, wie ein
Dichterfreund damals schrieb. Suff, bis die
Dunkelheit einbrach. Der Schwarzmarkt florierte
auch. Alles lief über Beziehungen. Wer gute Bezie-
hungen mit den Ladenverantwortlichen hatte,
kriegte nach Ladenschluss die Lebensmittel. Es
war ein typisch rumänisches Tauschgeschäft. Mit
einem Päckchen Kent und einer Packung echtem
Kaffee bekam man vom Arzt einen Monat
Krankenurlaub. Arbeiter klauten Baustoff und
Werkzeug aus Fabriken und tauschten sie gegen
Lebensmittel ein. Die Partei- und Regierungs-
angehörigen sowie die Securitate-Mitarbeiter
hatten selbstverständlich ihre eigenen Lebens-
mittelläden, wo nur sie Eintritt hatten. Hier gab es
Lebensmittel die wir uns nur träumen konnte.
Eines Nachmittags saß ich mit einem Freund der
Kunstmaler war im Kaffeehaus. Wir tranken den
üblichen Nechezol (buchstäblich, ´wieherndes
Zeug´), Kaffeersatz, ein Gebräu aus Pflanzen und
Sojabohnen, das man auch den Pferden als Futter
gab. Echter Kaffee war ein Luxus. Wer Päckchen
aus dem Ausland kriegte, war ein Günstling der
Stunde. „Du“, sagte mein Freund, „ich muss Dir
was erzählen. Du wirst es nicht glauben. Gestern
nach 15 Uhr, als alle Kneipen geschlossen wurden,



ALTE WALZER

Alte Walzer die tote Braut in eingestaubten
Schleiern

Kränze weißer Mädchen in Schaumgewändern
Mit feinen Kavalieren drehen sie sich aufdunklen

Alleen
Und die Luft durchzieht ein öder Lehmgeruch

Der Friedhof liegt im Mond, Pinien als Herrinnen
der Schatten

Stehen wie ranghohe Gäste neben ihm und flüstern
Zwischen geheimnisvollen Gruften gestehen
Liebende betrübten Herzens
Sich ihre Leidenschaft mit eingeschlafenen

Gebärden.

Alte Walzer, Paare aus Wachs heben sich in die Luft
Tanzen schwindlig im Salon der Nacht
Zu durchschnittliche Dingen umgeben mich, es ist

mir angst
Langsam rauscht derWind und derWalzer schwingt

im Wahn

Es ist die Hochzeit der Braut die einst im Leben
Auf ihrer lebendigen Hochzeit unter blutigen

Blumen starb
Schaudernd vor dem Trugbild auf ihrem

weißzuckenden Gesicht
Als der Walzer sich langsam drehte, als der Walzer

scheinbar weinte.

UNENTWIRRBARE LAGE

Eine breite Wunde tiefte sich in meine Brust
bis zum Herz. Es war dasselbe Geschwür wie

früher aber
es hatte an Bedeutung gewechselt; ich selbst war
mit neuen Schmerzen und neuen Abscheulichkeiten

an das Fleisch
gebunden. Ein Pferd teilte diesen Gedanken oder

eher ein
Pferdeauge als Auswuchs eines winzigen Kopfes,
ähnlich dem großen aber bleicher und sichtbar
leidender (die Schwarzen haben oft derartige

Puppen

MAX BLECHER

(1909 - 1938)

AM UFER

Schau, was du am Meere sehen wirst
Dampfer wie einige Köpfe Ertrunkener mit

Zigarre im Mund
Träumend, rauchend treiben sie nach Istanbul
Am Ufer Menschen wie einige dem Tod

entwischte Selbstmörder
Träumend, rauchend, lustwandeln sie in der

Dämmerung.

VERKÖRPERUNGEN

Wenn es wäre soll mir der Tag einen Stein in einer
Schachtel lassen

Und einen goldenen Schmetterling wie auf einem
Kirchenfenster

Wenn es wäre soll mir die Nacht eine Hand voller
Kristalle lassen

Von Eiszapfen des Fieberwahns, - aus Träumen
eine Puppe

Wenn es wäre soll ich Körper haben die im
Herzen Leben zeigen

Und Gedanken in Samt und Erinnerungen in Glas
Von deinen Besuchen will ich Armbänder aus Blut
Halskette eines Lächelns und den Armreif eines

Augenblicks.



LAUF

Über zwanzig in Stein gehauene Frauen, im Garten
gewachsen als Orchideen aus Marmor,

ein bißchen blass, Leichen,
hier und dort eine Wiesenblume flechtend

zwischen den Waden
und die wilde rote Mohnblume schläft ihre Seide

aufprickelndemGeschlecht und nach dem Tod,
spitziger Lauf in i,
auf ausgezackten Pflanzenspitzen,
an einem sonnigen, braven und langweiligen
Nachmittag,
ich, nur ich weiß von den Wundern dieser

Steine aus Elfenbein,
Bildwerke gestorbenen Lebens
wo das Blut erstarrte (Baum mit trockenen Ästen)
in verstecktem Leib, wie Bänder in undurchsichtigen

Schachteln.

Aus dem Rumänischen von:
Mircea M. POP und Joachim SCHWIETZKE

(DasGedicht „Unentwirrbare Lage“wurde übersetzt
aus dem Französischen)

in ihren Armen). Übrigens: ich war nackt bis zum
Gürtel, eine dünne Hose aus Pappe bedeckte
steif die Beine so gut dass die ganze Straße
(die bei dem Ereignis ebenso unwiderruflich
anwesend war wie das
Pferd) mich als einen Mönch betrachtete, der
ruhige Luft suchte, um seine Ringe zu deponieren.

[FÜR EINEN AUGENBLICK]

für einen Augenblick. für einen einzigen Augenblick
bleibt die Welt stehen und läuft die Vergangenheit
wie ein Film von hinten nach vorne ab.
der Rauch zieht zurück in die Schornsteine, das

Hohe zerfällt. die Schritte
tragen mich zurück. die Blicke die schweifen

wollen kehren zurück
wie die Finger eines aufdie Rückseite gedrehten

Handschuhs. das Fruchtfleisch
vereinfacht sich zerquetscht sich wird Blütenkronblatt.

die Frucht wird wieder
Blume. mein Herz verkleinert sich hin zur Nacht

der Leibesfrucht und
verwandelt sich in Zeugung.

AUGENBLICK AM TAGE

Der Weg trifft auf eine Baracke
die Baracke war grün (sie war immer grün)
durch die Röhren aus kaltem Metall zischt die

Limonade
ich trinke ein Glas und mache unwirkliche Dinge
ich steige zum Seestrand hinab und sehe ein

Mädchen wie ein Boot
ich verstelle mich als ob ich nicht wüsste was eine

Frau ist
frage das badende Mädchen
-Wer steckte dir das Messer in den Unterleib,

zwischen die Beine, wie in eine Melone?
sie antwortet mir das niemand, dass sie aufdiese

Weise
Liebe macht,
seltsam,
ich bleibe in der Baracke und betrachte die

vernickelten Geräte.



resc mereu o cantitate mai mare de excitanți vizuali
din jungla de informații (ca în cazul drogurilor), și
nu mai enumăr celelalte neajunsuri catastrofale,
care distrug însăși substanța liniștii și păcii umane:
ele nu mai sunt unelte. Au devenit forme de reală,
absolută dependență.

Apariția acestor Balade ale lui Mircea Petean, l-a
îndemnat totuși și pe excelentul critic și eseist,
Tudorel Urian în postfața volumului să afirme
următoarele cuvinte limpezi, fără de replică: „Din-
colo de mode literare și poetici novatoare, ceea ce
contează este talentul poetic“.

Tocmai atracția, pe care o exercită această mani-
pulare rafinată devine cu atât mai catastrofală cu
cât este atât de acceptată de o mare parte a oame-
nilor (grație tocmai sintagmei clarificatoare în ceea
ce privește starea lumii de azi divizate net în: sacra-
lă ori superficială, așadar, sacralitate ori superficia-
litate, cu o tot mai covârșitoare înclinare spre cel
de-al doilea termen), mai ales a unei mare părți
seduse cu finețe și copleșite de o totală acceptare,
scutite astfel de truda fertilă de a mai petrece ore
atât de necesare cu sine însuși și cu cartea, într-o
intimitate, care în fond ea este cea vizată, în sensul
de a fi distrusă, înlăturată cu tot dinadinsul. Se are
în vedere infiltrarea din miez, spre a scinda însuși
sacralitatea duhului, spre a-l pulveriza și astfel de a
supune, de a domina. Persoana nu mai există.

Există doar masele.
Înregimentarea.

Prin aceste prejudicii ale cărei urmări nici măcar
bănuite, mai ales în zonele conștientizării, ei își
provoacă însă mai ales prejudicii ireparabile care
încurajează rutina, comoditate, lejeritate, gândirea
centrată pe măreția unei minți suverane fără de
aportul conștientizării, fără a mai vorbi de negli-
jarea totală a aportului decisiv al energiei inimii,
ale cărei vibrații sunt de cinci mii de ori mai pu-
ternice decât cele ale minții atât de slăvite și de
tragice (doar să ne amintim de cea fost în stare),
care azi nu mai stă de veghe, potrivit rolului ei, în
lanul de secară (Salinger).

ANDREI ZANCA

Mircea Petean, Balade, ed.Limes, 2021

Într-adevăr, o vreme tulbure, o vreme-n care se nea-
gă toate valorile tradiționale, ferme și solide, care se
clatină acum fragile sub semnul noului, predicat
cu furie și aplicat inconștient și aiurea în mai toate
compartimentele culturii și artei (însă și în celelal-
te, aidoma). O campanie încurajată global cu fer-
voare furibundă, pornind și de la acel cancell cul-
ture, de unde pleacă și ghesul unei înnoiri cu tot
dinadinsul, negându-se orice fundament, ca și cum
o casă ar putea apărea fără de el într-un soi de levi-
tație îndoielnică.

Un îndemn „benefic”, bine manipulat de era digitală,
o dezarmare mentală și volitivă de dictatură digita-
lă absolută, care azi e împărăția visată de mulți,
mai ales de cei tineri, ușor de seduși datorită como-
dității și ușurinței cu care se pot obține informații
de tot soiul în mod aproape instantaneu, fără de
efort, fără de răgazul conștientizării intime, prin
care cartea își pierde din păcate rolul ei fecund,
intim de prelucrare, de configurare lentă interioa-
ră, pe care l-a jucat de secole.

Încet ori mai accelerat totul pare să se îndrepte,
mai bine-zis se lasă sedus, copleșit de o vrajă male-
fică digitală din care orice prospețime vitală se va
mistui încetul cu încetul. Ecranul și celelalte resur-
se digitale, care distrug concentrația, sinapsele, do-



Scurt: o gândire fără de conștientizare, care consti-
tuie pricina atâtor rătăciri devastatoare prin care
se îngroașă înlănțuirile de tragică esență ale unei
omeniri incapabile să se oprească în fața abisului
fatal, ale unei omeniri treptat înrobite, care preferă
siguranța, libertății sacre. Capcane, în fond. Fata-
litatea acestei rătăciri taie orice legătură cu ceea ce
mai nou știința avansată a numit zona cuantică.
Asta se și urmărește în fond de rafinații manipu-
latori.

Înzestrarea noastră nativă, de care puțini își dau
acum seama, față de această zonă, capacitatea
noastră de la naștere de a intra benefic în legătură
cu ea, tocmai acest lucru este vizat de aparatul
manipulator întru tăierea legăturii cu el, un aparat
totalitar restrâns ca număr, uluitor de avut și de
influent, total necunoscut în parte, spre a pune
bazele unei înrobiri și înregimentări de absolută
su-punere, o lume de roboți umani funcționali.

Capacitatea de a lucra intim cu această zonă (îm-
părăția Tatălui are multe locuințe...) a tuturor și
nenumăratelor posibilități aflate concomitent la
îndemână, îi sperie pe manipulatorii beznei cel
mai mult. Viermele se strecoară însă lent în fruct
(infiltrare!) . Ce se mai poate face?

Oprirea, trezirea, deci conștientizarea și implicit
refuzul. Totul e să refuzi, nu contează la ce, spunea
încă din deceniul opt, Steinhardt.

Nu sunt împotriva avantajelor oferite de aceste
resurse digitale. Sunt însă pentru o utilizare a lor
moderată, conștientă și nu una a intrării treptate în
mrejele unei dependențe catastrofale.

Trecând peste toate aceste punctări - ale căror
desfășurări explicative extinse ar necesita volume
uriașe de expuneri, soluții și căi de mântuire, în
fond rezolvabile simplu prin întoarcere chipului
spre sacralitate și lumină (ca singura solidaritate
fermă, de neclintit, celelalte fiind de context și deci
caduce) - ne referim în ceea ce urmează la această
carte, intitulată lejer, însă și ostentativ și în parte
nostalgic, Balade.

Petean desfășoară cu plăcerea unui soi de ludus
specific, aproape contaminant în aceste poeme. Se
simte în tot locul bucuria și plăcerea dezvoltării unor
teme din ce în ce mai complex-jucăușe, mai ironice și
cu punctări scurte din lecturi extinse, însă din care nu
lipsește nici umorul autentic, rural, fără nici o urmă
derăutate; nelipsităe șicontracțiaunei luciditățiatotprezente.

El se lasă sedus de plăcerea acestui joc atât de mult
încât se produce aparent un soi de învolburare, cum
ramura sub fructele abundente, încât fiorul grav,
mereu prezent în fiecare poem, când transpare, când
pare că se mistuie sub cavalcada unor spuneri
imposibil de oprit, de înfrânat.

Este o tactică, care tocmai prin utilizarea ei reluată,
reliefează până înspre final, tocmai fiorul acesta grav
cu sunetul lui de violoncel, adânc și indelebil în inimi,
ascuns sub această învolburare a spunerilor, un fior,
aidoma unei flori într-o mahala noroioasă, maladivă
și tot mai expansivă azi pretutindeni și în toate
compartimentele îndeletnicirilor umane supuse unui
libertinaj de cea mai joasă și superficială speță.

În cele ce urmează dorim să reliefăm acest lucru prin
câteva poeme, care își păstrează această aură a spu-
nerii grave, esențiale pe tot parcursul lor. Aici jocul
încetează brusc, deși frânt pe alocuri de ironia ca feed-
back și de un umor revitalizant, însă doar în contextul
orchestrant al întregului.

Întreg volumul e o replică la neajunsurile evocate mai
sus. Și asta în cel mai desăvârșit act ludic, împlinit cu
larghețe, volute ironice și umoristice, de cea mai bună
calitate (într-o lume în care acum domină suspiciunea
și lipsa de umor), într-un cuvânt cu o plăcere a derulă-
rii textuale rare, decarepânășiLuisBunuelarfifost încântat.

Într-o lume în care domină acum doar panica, angoa-
sa, amenințările, Mircea Petean desfășoară cu poftă o
feerie a unui ludus condus cu pricepere și iscusință și
deschide astfel o poartă a unei posibile speranțe, seni-
nătăți din care în poeme nu lipsește deloc și tonul grav,
fără să fie insinuant, fără să fie ostentativ, relevând
astfel posibilități pe care doar un poet veritabil le poate
stăpâni în toate registrele de care dispune.



Eu nu știu nimic despre cel care mă hălăduiește.
Există el ori nu-i decât glasul meu
în chemarea care-l naște?

Aș vrea să cred – ah! cum aș crede!
Cu vorbele sfântului Ioan al Crucii,
m-aș scălda într-un râu inefabil
și aș trăi transcenzând toată cunoașterea.

Nu vă imaginați

Nu vă imaginați muzica îngerilor
imaterială, cu sunete atât de pure
pe care niciun mundan n-ar putea-o auzi.

Această tăcere îndelungă în portul singurătăților
este muzica din noi care ne ascultă
iar noi dansăm pentru ea în ciuda noastră.

Noaptea inimii poate să înțeleagă, ne rămâne
această armonie în care noi suntem cântecul
de câte ori vocea îngerilor ne adună.

Cine rostește numele

Cine rostește numele torentului crede că-l aude
crede că-l vede. Eu, care am rostit numele meu
n-am auzit nimic, nici măcar un murmur.

Ziua e în amurg. Să vorbim puțin despre suflet.
Nimeni nu-l aude. Nici un frison în aer.
Chiar și o tăcere în el ar fi freamăt.

Înspre care altundeva, suflete, ne vei premerge
când trupurile apăsătoare vor fi una cu țărâna?
Rostește-ți numele, e de bun augur apropierea
de acest suspin care va fi ultimul.

Ploaie de cuvinte

Ploaie de cuvinte, râurile abia ne ating
iar noi alunecăm precum înecați triști
într-o oglindă unde forme sălbatice

ROBERT SABATIER

dinvolumulLesMasqueset lemiroir-Măștile șioglinda,
EditionsAlbinMichel, Paris 1998

Capitolul: Le voyage de l'âme - Călătoria sufletului

Eu vorbesc singur

Eu vorbesc singur. Dacă am să-i vorbesc lui Dumnezeu,
el îmi va răspunde? iar eu, am să-l înțeleg?
E nevoie de timp pentru a cerceta cuvintele.
Iar eu cunosc doar limba mea.

Aș apela la Allah, Iisuse, ce știu eu?
sau la Nimeni? Și dacă el mi-ar cere
să-i arăt scrisorile de acreditare,
eu care nu sunt nici măcar ambasador?

Eu vorbesc singur, iar dacă el m-ar putea auzi
ar înțelege că eu vorbesc despre un altul.
Din politețe și respect pentru cuvinte,
am să-i ofer o arcă de liniște.

Schimbarea trupurilor

Schimbarea trupurilor ar fi bună, schimbarea sufletului
ar fi așadar frumoasă! Dacă presupun una alta
o văd albă, limpede și cuvioasă
întru Dumnezeul care nu m-a inițiat.



Apoi a inventat ceasul de masă, savoneta,
ceasul cu greutăți și cel pneumatic.

El a inventat ceasul cu patru arătătoare.
Care indica două timpuri iar când a venit vremea
să dispară, crezând însă că resuscitează
a oprit tic-tacul orelor sale.

Robert Sabatier (1923 - 2012 ) poet și critic literar
francez. Poezia sa a fost foarte influențată de supra-
realiști. Proza sa descrie în mod deosebit viața sin-
guraticilor. De asemenea, a scris o monumentală
istorie a poeziei franceze în nouă volume. Numele
lui Sabatier se afla pe lista favoriților pentru
premiul literar Prix Goncourt din 1969, dar nu l-a
primit. În 1971 a devenit membru al juriului de
premiere al Academiei Goncourt și al Academiei
Mallarmé. A scris însă și romane, eseuri, colecții
de aforisme. Crescut în Montmartre, apoi în dis-
trictul Canal Saint-Martin în anii 1930, a povestit
despre copilăria sa în seria „Romanului lui Olivier”,
inclusiv Allumettes Suédoises, adusă pe ecran de
Jacques Ertaud, care i-a asigurat un succes major
de librărie. Anii secreți ai vieții unui om, traduși în
germană și suedeză sub titlul de „Ego”, dar și Dio-
gene și Tratatul despre demența zâmbitoare care
dezvăluie un autor mai aproape de Cioran decât de
Mac Orlan.
Lucrează în industria editorială din 1950, la
Presses Universitaires de France, apoi în calitate de
director de ediție la edițiile Albin Michel până în
1971 . A trecut în neființă la vârsta de 88 de ani, la
28 iunie 2012.

Prezentare și traducere: EUGEN D. POPIN

ne cutremură în toate vocalele noastre.
Sunt astfel de momente de asfodelă*
în care ziua cea mare provoacă atari lupte
când liliacul se aliază cu efemerul
fără să știe prea bine că vor muri împreună.

Vino cu mine, sufletul meu, până la capăt!
alege cuvinte pentru a face flori
și îmbina buchete armonioase
pentru a le pune pe mormântul zilei.

*ASFODÉLĂ s.f. Plantă bulboasă din familia lilia-
ceelor, cu flori albe. [< fr. asphodèle, cf. gr. asphodelos] .

Vorba ta-i de aur

Vorba ta-i de aur, sora mea, vorba ta-i de ambră
iar eu te văd îmblânzind cerul
care ție-ți pare atât de firesc
când tu glisezi luna lui aprilie în decembrie-ul tău.

Surâsul tău e căderea îngerului
iar soarele adoarme între sânii tăi.
Saliva ta e arzătoare, mâinile tale
culeg steaua din recolta nopții.

Ești atât de frumoasă oferi toate pericolele,
Nici chiar timpul nu se mai poate răzbuna,
tu îi devorezi clipele și orele.

Îți e de ajuns să îmblânzești. Legile
universului se estompează sub degete tale.
Eternitatea va fi casa ta.

El inventează

El inventează tot soiul de ceasuri,
de la ceasuri cu pendulă la ceasuri cu sonerie,
cu cuc, deșteptătoare, clepsidre
ca să arate ora ori să sune ceasul din urmă.

Ce a vrut el, a fost să inverseze timpul.
Timpul a râs de practicile sale zadarnice.



YVAN GOLL

(1891-1950)

Patru cântece pentru ea

I

Să transformi mansarda într-o oază!
Caravana hornurilor merge
Auto-Dromaderele bulevardului sunt departe!
Palmierii cântecului tău fac umbră
Amintește-mi de lungile bărbi roșcate ale

poporului tău
Și de peștele-fericire din Mărea Roșie
O toarnă-mi (Toarnă-mi Rebecca)
Verdele lichior al ochilor tăi visători.
                       

II

Ia mantiile întregii mele iubiri
Pe umeri tăi prea temători:
Nu tuși! Acopere-te cu suspinele mele calde!
Voi alunga muștele stacojii de la febra ta
Și iată baticul din lână maro
Din privirea mea care alungă frigul iernilor
Inima ta își va găsi izvorul

                        III

Trandafirul Mareșalul-Niel: SOARE
Înflorit pe tulpina înclinată a unui meridian
Și seară de seară petalele tale eterne

Și în fiecare noapte frunzele voastre eterne
Mor
Dar acest trandafir născut într-un pahar cu apă
Ghețari vertiginoși în care bate greu
Marele clopot al inimii mele
Roză îmbobocind în mâna lui matinală:
Și tu te vei dezbrăca atât de repede?

IV

Dacă nu aș fi decât țigara aceasta
Umil parfum din care se naște Orientul plural
Flacără pe durata a trei minute –
O, câtă eternitate de trăit!
Stea roșie iradiază ochii tăi înserați
Fluturași sinucigându-se în gazul albastru al
ochilor tăi
A muri, a muri acolo unde începe sufletul tău:
Să nu fie decât scrum! Întrucât
Tot ce moare într-o zi devine Phoenix!

Mică trilogie alpină

1 . Valea

Pentru a culege flori de nu-mă-uita
În luncă
Ne udăm picioarele
Un prun
O face pe sentimentalul
Cu lacrimile lui violete
Pe-aici sunt vaci
Fete blonde:
Pace, eternă prostie.
                       
2. Muntele

Îmi simt inima roșie
Bătând contra pietrelor
O deschid ca pe o bombonieră
Și ofer tuturor
Sufletul meu albastru-celest
Este un nor
Stânca ce mă așteaptă deja de o sută de mii de ani
Capre de munte încrezătoare în fiece destin
Cimbru umed de dragostea unei zeițe



Eu plâng în aceasta imensitate
În care nu sunt decât un simplu om.

3. Ghețarul

Zăpadă murdară
Fardul se estompează
Într-un cer vechi
Soare mucegăit
Reziduuri ale eternității
Întreaga bandă a zeilor fugi
Ce să fac cu brațele mele?
Nu mai am pentru ce mă ruga
Claritatea e orbire
Dumnezeu e moartea
Ce coboară din nou
Cu năvalnice lupte
Coboară din nou
Spre viață, dragoste, cafea cu lapte

Yvan GOLL (1891-1950) Alsacian de origine, cu
numele adevărat Isaac Lang, fiul unui negustor de
îmbrăcăminte. Rămâne orfan de tată la șase ani. A
făcut studii în drept la Strasbourg, Fribourg-en-
Brisgau și München. A scris în limbile franceză și
germană, primele sale poeme ținând de apariția și evo-
luția expresionismului german. Volumul de debut,
„Canalul Panama”, îi apare în 1914, semnat cu pseu-
donimul Iwan Lassang. În timpul primului război
mondial locuiește în Elveția, după 1919 revenind la
Paris împreună cu poeta și soția sa Claire Goll, care
avea să fie și traducătoarea majorității operelor sale.
Redactează revista „Surréalisme”. În 1939 emigrează
la New York, revenind în Franța în 1947. Dintre căr-
țile sale amintim de „Recviem pentru morții Euro-
pei” (1916), „Matusalem sau burghezul veșnic” (1922),
„Grajdul lui Augias” (1924), „Poeme de dragoste” (1925),
„Poeme geloziei”, „Poeme despre viață și moarte”
(ambele – 1926), „Cântecul lui Ioan-fără-Țară” (1936
/ 1939), romanul „Agnus Dei” (1929).
Prezentul grupaj e din volumul Le Nouvel Orphee
(1923) /Noul Orfeu (1923)

Traducere și prezentare: Leo BUTNARU

ANDRÉ BRETON
(1896-1966)

Verbul   a fi

Cunosc conturul general al disperării. Disperarea nu
are aripi, nu se așează neapărat la o masă liberă, seara,
pe o terasă la mare. Este disperare și nu întoarcerea
unei cantități de fapte nesemnificative, ca niște semințe
care părăsesc o brazdă pentru alta la căderea nopții. Nu
este nici  mușchiul care se formează pe o piatră sau spu-
ma care se clatină într-un pahar. Este o barcă ciuruită
de zăpadă, dacă vreți, ca păsările care cad și sângele lor
nu are nici cea mai mică dimensiune. Cunosc conturul
general al disperării. O formă foarte mică, definită de
bijuteriile purtate în păr. Asta e disperarea. Un colier de
perle pentru care nu se găsește nici o încuietoare și a
cărui existență nu poate atârna nici măcar de un fir de
ață. Asta e disperarea. Să nu intrăm în detalii. Odată ce
începem să disperăm, nu ne mai oprim. Eu însumi sunt
disperat de abajur în jurul orei patru, sunt disperat de
ventilator spre miezul nopții, sunt disperat de țigara fu-
mată de bărbații condamnați la moarte. Cunosc con-
turul general al disperării. Disperarea nu are inimă,
mâna mea atinge mereu disperarea fără suflare, dispe-
rarea ale cărei oglinzi nu ne spun niciodată dacă e moar-
tă. Trăiesc din această disperare care mă încântă. Iubesc
acea muscă albastră care plutește pe cer la ora la care
stelele zumzăie. Cunosc conturul general al disperării
cu surprize lungi și subțiri, disperarea mândriei, dispe-
rarea furiei. Mă trezesc în fiecare zi ca toată lumea și
îmi întind brațele pe un tapet floral, nu-mi amintesc
nimic și mereu în disperare descopăr frumoșii copaci
dezrădăcinați ai nopții. Aerul din cameră e la fel de fru-
mos ca niște bețe de tobă. Ce vreme are vremea. Cunosc
conturul general al disperării. E ca vântul din perdea
care îmi întinde o mână de ajutor. Vă puteți imagina o
asemenea disperare? Foc! Ah, sunt pe drum… Ajutor!
Uite-i cum vin căzând pe scări… Și anunțurile din ziar,
și panourile luminoase de pe canal. Grămadă de nisip,
dispari, grămadă murdară de nisip! În liniile sale gene-
rale, disperarea nu are nicio importanță. Este o echipă
de copaci care în cele din urmă vor face o pădure, este
o echipă de stele care în cele din urmă vor face o zi mai
puțin, este!

Traducere: ADRIANGRAUENFELS



şi înlăturând tot ceea ce este de prisos.
O confirmare a afirmaţiilor din paragraful

anterior o constituie şi cea mai proaspătă carte ce-i
poartă semnătura, intitulată «Murmur dincolo de
tăcere», apărută în acest an, la Editura Limes. Des-
pre care deja s-au pronunţat elogios voci de presti-
giu, precum Liviu Antonesei – «splendid titlul şi nu
mai puţin volumul în întregime», Andrei Zanca – «o
carte al cărei laconism, înviorat de gingăşia graiului,
ne împărtăşeşte tăcuta şi gratitudinea evidentă a
poetului faţă de acest grai (. . . ) Asta e şi victoria lui.».

Ca şi în cazul altor volume ale lui Eugen D.
Popin, atenţia cititorului este captată şi direcţio-
nată din start, prin uvertura-preludiu, un motto
desprins din Charles Baudelaire: «Ceea ce este creat
de spirit e mai viu decât materia  ». Dacă este să mer-
gem pe acest fir (sau să urmăm acest far...) , atunci
putem defini şi echivala cele două elemente de bază
ale cărţii: murmurul e generat de către spirit, iar
tăcerea – de materie; în raportul dintre cele două
elemente, prevalenţa celui dintâi fiind indubitabilă.

Nu imediat după motto, ci parcurgând două
necesare clipe de respiro, urmează poemul-coloană
vertebrală pentru această carte, intitulat «amprentă»,
pe care am să-l citez integral, dat fiind că vizuali-
zarea şi interpretarea tuturor liniilor acesteia consti-
tuie cheia care permite mersul mai departe şi
adecvata înţelegere a ceea ce urmează:   «departe/ de
neastîmpărul/ şi rumoarea gândurilor/ absent/ din
îmbinarea/ mea mundană/ aflu/ în neclintire/ un
murmur/ despre care/ nici nu bănuiam/ că mi-a
fost dăruit/ odată cu zorile/ cele dintâi// neştiuta/
înălţare/ a heruvimilor-/ murmur/ dincolo de tăcere».  Voi
mai cita doar, pentru exemplara armonie între
lapidaritate şi profunzime, «penuma» - «ar trebui/
să ne căutăm/ dincolo de puţinul/ oricui la vedere»,
precum şi ceea ce poate fi considerat drept postlu-
diu, nu doar prin plasarea pe ultima copertă a volu-
mului  :  «nimic nu e mai presus/ decât cel care/ înge-
nuncheat/ se caută/ pe sine/ în astă lume/ pe care
voi o vreţi/ după chipul şi asemănarea voastră».

Această carte face parte din categoria celor care
trebuie citite integral, apoi recitite, şi nu desprinsă
în fragmente-citate; pentru a fi consecvent cu afir-
maţia, mă voi limita doar la îndemnul de a face o
«escală» mai îndelungată la poemul «ce urmează».

DORIAN OBREJA

Descoperitor al murmurului dinlăuntrul tăcerii

În urmă cu aproape doi ani (mai exact, în iulie
2019) , când scriam, sub titlul “Un român la curtea
regelui (bavarez) al poeziei”, despre cartea «Evanes-
cenţe sau puntea dintre maluri”, începeam prin a
mărturisi regretul că descoperisem târziu opera autorului
acesteia, Eugen D. Popin, o personalitate complexă,
poet, traducător şi unul dintre editorii remarcabilei
reviste “Alternanţe”. Între timp, am mai recuperat cât
de cât lacuna, reuşind să parcurg şi paginile altor
cărţi - cred că s-au adunat 20, pentru a mă referi
doar la cele de poezie, de la debutul editorial din 1985.

Aşa încât regretul s-a mai estompat, fiind înlo-
cuit tot mai mult de bucuria receptării mesajelor -
sub formă de volume – venite de la un poet care face
parte dintr-o stirpe ce numără, din păcate, tot mai
puţini componenţi, aceea a autorilor pentru care
scrisul este expresie a dorinţei de a-şi mărturisi
trăirile şi simţirile, şi nu a intenţiei de a fi în centrul
atenţiei sau la modă.

Aparţinând stirpei amintite, Eugen D. Popin
realizează, cu talent, originalitate şi răbdare, biju-
terii. Nu opulente, nu făcute să ia ochii, ci menite a
dura în timp, datorită valorii lor, ce poate fi aflată
şi apreciată cu dreapta măsură doar reuşind a le
afla şi cunoaşte înlăuntrul, unde se îmbină rafina-
mentul, expresivitatea, eleganţa şi ştiinţa definirii,
în puţine cuvinte, a multor esenţe. Probabil, într-o
altă viaţă, poetul a fost maestru şlefuitor de dia-
mante; numai un asemenea personaj vede şi ştie
de la bun început ce va rezulta, pornind de la miez



peisaje ondulate ca niște destine
și jocul amintirii în care mânuiești
niște piese ce nu vor să se îmbine,
o gură surâzând care știe povești
a ajuns în sfârșit aproape de mine.

VEDERE

Nu am timp să caut ocrul perfect
când tabloul zilei stă să se închidă,
azi fumul este cel mai important
și bruma, amintirea unui albastru

doar râsul ochilor merită pictat,
amurgul care ne trece prin sânge
și nu lasă nici un rest de speranță
că urma pensulei este definitivă

nu își privește mâinile niciodată,
ar fi o crimă, spune maestrul,
lumina trebuie să vină de sus
când modelul este un nud răsturnat

acela care decupează în amintire
un cadru, întinde pânza imaculată
peste o inimă care vrea să bată
deja a uitat cât de roșu e cerul.

GRĂDINĂ

Crudă ca o floare carnivoră:
iubeam degetele ei trandafirii
în timp ce rupeau ceva din mine,
creșteau pe tâmple urme de păsări.

Martirii senini, pomi înfloriți
prea târziu, încărcați de omizi –
mirosul amar de ferigă, fetia
culcată în iarbă, parcă ieri,
cu mult înaintea călătoriei.

Timpul ca un dangăt înghețat
de clopot între două toamne,
uitarea fertilă, alcoolul merelor
răscoapte care ne amețesc.

DAN DĂNILĂ

OPAC

Străbătând peisaje amintite în grabă
ca o furtună care se tot răzgândește,
melcii ne poartă pe coarne prin iarbă
sub cerul tulbure ca solzul de pește
pe când altă zare vrea să ne soarbă:

nu este mai romantică nici o culoare
din fagurele anilor sau aurul nestins
și nici un clopot de carne vânătoare
cu palmele apăsate peste necuprins
din care miriștea ar vrea să coboare

dealul acesta rotund ca un pomete
sau norul ca un cearcăn la privitor,
ochiul rotunjit care moare de sete,
de când viața este răul cel mai ușor
dar cine mai știe azi să se îmbete?

doar umbra uneori o să rămână
sau tăcerea, uneori nu păgubești
adormit lângă un zid într-o rână
nici ascuns de aurore nelumești
în noaptea cea mare și stăpână

uită-mă și uită-te cum se coboară
pelerinii fluturând dinspre răsărit
ca niște aripi vechi uitate afară
de parcă și privirea li s-a rătăcit
în anotimpul care uită să moară



jeden Antrag, der mir in die Hände fällt, an. Nicht
mal dann, wenn ich in finanzieller Not bin. Etwas in
Auftrag zu tun, gegen deine innere Überzeugung, ist
für einen Künstler tödlich. Ein trauriges Beispiel ist
Johannes Mario Simmel. Er hat, seiner Zeit, ein
Vertrag mit seinem Verlag unterschrieben, in dem er
jährlich einen Roman liefern musste. Unausweichlich
bleibt da der Inhalt auf der Strecke. Und nicht nur
das! Allgemein ist, heutzutage, die Devise: tun was
sich gut verkauft! Dadurch hört für mich die Kunst
auf Kunst zu sein. Das ist eine andere Schattenseite
von ihr. Meine Meinung. Was mich schon immer
fasziniert hat, ist das Spiel zwischen Gedanken und
Gefühlen. Manche Gedanken wecken sehr starke
Gefühle in uns. Und wiederrum manche Gefühle
zeugen unwiderrufliche Gedanken. Wenn man sich
seiner Kunst bewusst ist, dann hat man da ein großes
Problem. Und das ist für mich die größte Schattenseite
der Kunst. Ich muss nur das 5. Klavierkonzert von
Beethoven hören um den Krieg zu hassen wie nichts
anderes aufdieser Welt. Für einen Waffenhändler wäre
das nicht ratsam. Als Künstler ist man, ob man das
will oder nicht, auch ein Brückenbauer. Man baut
Brücken zwischen der reale Welt und viele mögliche
andere Welten. Manche von diesen Brücken werden
gesprengt von Kritikern und dergleichen. Andere
werden gelobt und gefördert. Genau diese Situation
möchte ich schildern durch ein erlebtes Beispiel. Meine
letzte Ausstellung habe ich sorgfältig und gezielt vor-
bereitet. Ich gebe es zu, die Überschrift war ein biss-
chen provokativ: Das wirkliche Leben! Machen wir
uns nichts vor. Die meisten Menschen haben einen
Job womit sie Geld verdienen. Wer hat noch ein Be-
ruf wofür es sich berufen fühlt? Wir wollen dies und
jenes haben. Gesellschaftlich streben viele nach oben.
Zuerst ein kleinen Chef sein, danach der Große, der
Reichste, der Mächtigste. Krieg, Terrorismus, Klima-
wandel, Rassismus, Viren, Seuchen, Armut und der-
gleichen sind die Schlagzeilen der Stunde. All diese
Dinge hindern uns das Leben zu sehen. Wir gehen,
wortwörtlich, am Leben vorbei. Und genau darauf
wollte ich aufmerksam machen. Das reale Leben, das
alltägliche, nehmen wir verzerrt wahr. Schuld daran
sind nicht nur unsere Handlungen sondern auch eine
fehlhafte Bildung und, heutzutage erst Recht, eine
armselige Mass-Medien Landschaft. Als Hauptfigur

WERNER GÖBL

Die Schattenseiten der Kunst

(aus ”Der verlorene Tag”, WinterworkVerlag, 2021

Damit will ich nicht ins Gericht gehen mit meinen
Zeitgenossen, mit den Künstlern, den so einer bin ich.
Ein Künstler kann männlich sein oder weiblich. Neu-
lich auch ganz Divers. Mit Sprachregelungen ist weder
die Gleichberechtigung noch der Respekt hergestellt.
Das nur am Rande vermerkt. Eine Definition der
Kunst wage ich nicht. Für mich ist sie der Fingerab-
druck der Seele. Aber was ist Seele? Und schon stehen
wir da. Mit Sprache und Worte hat der Mensch (die
Menschinen; ein kleiner Scherz) schon sehr viel Un-
heil angerichtet. Besser man hält den Mund und tut
etwas Sinnvolles. In dieser Richtung hat Erich
Kästner es aufden Punkt gebracht:

Es gibt nichts Gutes

Außer man tut es

Durch Talent und Gabe sind aus manchen Menschen
große Künstlern geworden. Von der menschlichen
Seite hat man da bei einigen ein Auge zugedrückt.
Er ist ja Künstler, er darfdas! Das wäre eine Schatten-
seite der Kunst. Aufdie möchte ich mich jetzt nicht
einlassen. Ich bin Bildhauer. Glücklicherweise,
oder auch nicht, kann ich mit meiner Kunst mein
tägliches Brot verdienen. Dennoch nehme ich nicht



dieser Ausstellung, nach mehreren Überlegungen,
habe ich mich festgelegt auf eine Statue von einer
nackten Frau. Meiner Ansicht nach konnte nichts
anderes besser spiegeln das Fließen, die Harmonie
und das Geheimnis des Lebens. Fast 2 Jahre habe
ich daran gemeißelt und geschliffen. Als sie fertig
wurde, war ich selbst überrascht von dem was ich
auf die Beine gestellt habe. Dennoch war die
Ausstellung, so zu sagen, ein Flop. Der Schuss ging
nach hinten los. Trotz meines Flyers dazu. Was
mich am meisten aufgewühlt hat, war eine Aus-
einandersetzung mit einer Frau am letzten Ausste-
llungstag. Die Statue war mitten im Saal. Alles an-
dere ringsherum an den Wänden. Wie jeder Aus-
steller habe ich die Besucher beobachtet und die eine
oder andere Reaktion wahrgenommen. Die erwähnte
Frau ist mir aufgefallen als sie mehrmals die Statue
umkreiste und dauernd den Kopf schüttelte. Etwas
missfiel ihr. Ich bin aufsie zugegangen.

„Was gefällt Ihnen nicht bei dieser Darstellung?“
fragte ich sie sehr höflich.

„Ihre Traumfrau?“

„Nein. Wie kommen Sie darauf?“

„Das sagt mir dieses leblose Ding das vor meinen
Augen steht.“

Hier musste ich, zum ersten Mal, tief einatmen.
Dennoch habe ich Ruhe bewahrt.

„Wie schon im Flyer erwähnt, will ich damit die
unsichtbaren Seiten des Lebens darstellen.“

„Unsichtbar? Da haben Sie Recht. Sie können die
ganze Welt bereisen und diese Frau wird für Sie
unsichtbar bleiben. Sie werden sie nicht finden.“

„Gnädige Frau! Sie verwechseln hier gewaltig zwei
ganz verschiedene Sachen.“

„Sie meinen ich wäre zu blöd um Kunst zu
verstehen?“

„Das habe ich nicht gesagt.“

Mittlerweile sind der größte Teil der Besucher dazu-
gekommen und haben einen Kreis gebildet. Irgend-
wie habe ich mich eingeengt gefühlt. Die Frau
dagegen ist aufgeblüht.

„Sehen Sie, ich bin eine direkte Frau. Das was ich
denke, das sage ich auch. Hätten Sie Ihre Statue <Die
Traumfrau> betitelt, dann hätte jeder gewusst woran
er dran ist. Für den einen Mann wäre der Busen zu
klein gewesen, für einen anderen die Beine zu kurz
usw.“

Und da bin ich ausgeflippt.

„Verdammt noch mal! Hier geht es nicht um Busen
und nackte Ärsche, sondern…“

Die Worte sind mir im Hals steckengeblieben.

„Entschuldigen Sie mich!“ murmelte ich und wollte
das Saal verlassen.

Nach ein paar Schritten nahm ich vag eine Stimme
wahr.

„Legen Sie sich nicht alles so ans Herz. Vielleicht ein
Rehlein hätte Ihre Botschaft besser rübergebracht.“

Circa 3-4 Meter abseits des gebildeten Kreises
beobachtete eine Frau das Geschehen. Ich starrte sie
für eine Weile an und danach wendete ich mein Blick
zur Statue und wiederrum zur alleinstehenden Frau.
Für eine ganze Weile war ich selbst eine Statue.
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