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Dragi cititori, dragi colaboratori
şi dragi viitori colaboratori,

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

timpul și vremea

când nimeni nu
se simțea vinovat.
vinovat era mereu
doar sistemul -
și așa i-au
preschimbat
pe mulți în nor.
și de treci
peste toate
foame, mizerie
chinuri, dureri
cândva nu le mai
numești suferință
murmurând abia
auzit, asta este:
pesemne fiecare
se bucură doar
o dată de o eclipsă
de lună când până
și păsările amuțesc
când, după ce luna
revine, cei ce-au fost
fum și nor se mistuie
și ei încet în josul
unei străzi care
nu mai există

marșant

și ne place orice
poveste fiindcă-i
în noi, însă ne
prefacem că
nu o știm
spre a o
mai
gusta
o dată
și apoi
vine
unul
și zice
o altă
poveste
și are vestă
epoleți și
familie
și poate
și nepoți
și tu îi
asculți
povestea
care e de
la început
în tine și
îți spui, ce
lume, doamne
ce mai lume -
nu-i așa?

arta

primești o floare
scoasă de o
mână fină
dintr-o
vază și
o duci
acasă
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unde
te așteaptă
o femeie
un câine
și câteva
lucruri
risipite.
și floarea
înflorește
din nou
și tu nu
trebuie
decât să
schimbi
cu anume
gratitudine
apa

atâta distanță

cum neuronii
nu mor
cu vârsta
dispar
doar
conexiunile
dintre ei:
atâta
distanță
atâtea
garduri
unde orice
comuniune
pare risc
și ruinare
vorbind
necontenit
de leacuri
unde bucuria
de a fi laolaltă
e leac deplin, toate
trăgându-se de la
răceală, cum
spunea

și Buna mea zâmbind
oare ce foton ne va mântui?

râsul

și când mă ridic
din pat dimineața
și mă închin, mă uit
mai întâi pe fereastră
cu o anume sete și-l
mângâi pe cap pe
câinele meu ce
așteaptă
răbdător.
și-apoi
râd
fiindcă
râsul
pare să fie
singurul
răspuns la
tot și la toate
adâncul din
mine fiind mai
tare decât orice
orientare de gând.
și-ncet începe totul
să mi se pună în cale
doar o clipă, fiindcă
deodată câinele meu
începe să râdă mai tare
decât mine, și cine nu mă
crede să încerce să se scoale
dimineața din pat, închinându-se

și e atâta sete

și e atâta sete
de comunicare
ce-i una cu
resimțirea
lipsei
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de tandrețe
încât totul
pare să
zbârnâie
în jur de
nerozie
însă
dumnezeu
are mult mai
multă răbdare
decât prostia
din noi, să existe
un grai al libertății
unul al compasiunii
unul al delectării intelectuale
ori totul este să te întâmpine
cineva cu o iubire care să
mistuie totul - orice
întrebare se duce
se tot duce înspre
miezul ei vizat , însă
cum să pătrunzi
ceva, dacă
nu cunoști
favoarea
durerii?
mă iubești
a întrebat ea
cu umilință.
o întrebare
ce dezrădăcinează
mintea, când
de fapt ea
nu aștepta
un răspuns.
târziu.
si moartea
va veni
prin celulare.

la urma urmei

nu de ciocniri
de dogme religioase

pare a fi mai ales vorba
anume ci de vătămarea
și chiar de suprimarea
femininului - asta îi
doare cel mai tare.
și mai nimeni
nu se oprește
întrebându-se
dacă ce face
ce cugetă e
determinat de
teamă ori iubire -
uitând că orice
lucru suprimat
devine-n vreme
mai puternic
lanțurile cele
mai eficace
fiind cele
nevăzute.
nu ei resping
adevărul, el
îi va respinge.
eu îmi deschid inima.
nu atât să înțeleg.
să gust, să aspir
să simt, și mai ales
să ascult: Ești
în inima mea.
și mi-am înălțat
capul în noaptea
senină de iarnă
în care constelațiile
păreau a fi mecanismele
unui ceas uriaș

ma perpetuare diabolicum

sosim dinspre nivele
diferite de conștiință
pe lume, tocmai
de aceea e poate
nevoie de o ierarhie
a inimii, ca toți
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să se simtă de
neînlocuit.
cum mai
acoperim
însă cu
învățături
călăuziri
sfătuitori
pacea
aflată în
fiecare încă
de la naștere.
ajunge să
ne oprim
ca alerta
să dispară.
restul e
diabolie
cum spunea
și ileana vulpescu:
în toată literatura lumii
există oare un personaj
mistuit de patimă pentru
o femeie cumsecade?

ce paradis

și dacă pe acest
pământ ar trăi doar
necuvântătoarele
ce freamăt ce
mai freamăt
în păduri prin
ierburi și-n ape
ce paradis
și ce paradigmă.
eu n-am venit
să caut
iluminarea.
nici marea
iubire.
ce se înalță
în noi
nu poate

fi oprit
de nimeni.
să trecem
așadar mai
departe.
summa iru

(summa iru, rămâi tăcut)

deseori

există fericiri
și există o
fericire.
și nici asta
nu e finalul.
până și
soarele
se anunță
prin mijire
de zori
pacea.
mintea
potolind
setea
reîntoarcerii.
târziu, și tot
mai rar totul.
doar îndepărtând
numele și forma
ne regăsim, amintirea
însă rămâne: aici, mâna mea
a spus cândva Keats

să citești

să citești o carte
un miracol o
nebunie, doar
un prost ca mine
și ca tine mai
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citim, mi-a spus
marian papahagi
înainte de a se stinge.
aici, unde se respectă
mai mult cumetriile
decât valoarea.
da-ți-mi un mic
scandal, se gudură
mulți, și-apoi voi ști
eu ce să fac cu el:
monsieur este monté
sur le toit et refuse
catégoriquement
de descendre - drumul
care duce mai departe
e mereu coborîrea
ei crezând că ies
din mahala însă
mahalaua nu iese nici
cum din ei, asta să fie totul?

într-adevăr

nimic nu se pierde
nimic nu se câștigă
totul se transformă
doar nimicul rămâne
același, deși totul vine
din el și se întoarce-n
el, cum noi în costumul
de pulbere ne tot ducem
și ne tot reîntoarcem
până ce la marginea
unei anume ape
îl vom lăsa la mal
pentru totdeauna
și doar unii vor reveni
mereu de drag mereu
de mână întinsă:
lui eu sunt

nu i se poate
nimic adăuga.
și nu sunt vorbele,

sentimentul, și mereu
când ieși din această
prezență nu mai ești
același – doar păsările
vor veni una cîte una
să se adăpostească
lângă pacea din tine.

tăcerea dintre tăceri

există o întrebare
care se poate
pune fiecăruia:
cum folosești
lumina care
ți s-a dăruit
să fie mereu
nevoie de
o moarte
altminteri nu
se renunță
nicicum?
și de câți
morți e nevoie
ca pământul
să devină și
mai sacru, vine
vreodată unul
la spovedanie
spre a mărturisi
cât e de mulțumit?
în fața ororii mulți
se înfurie, puțini
sunt cuprinși de
milă pentru
victimă și opresor.
doamne, doar în
tăcerea dintre
tăceri, departe
de pulberea stelelor
muribunde din care
ne tragem
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bătrânii

încet se fac nevăzuți
deși mai sunt în
viață, bătrânii.
cu cât mai adânci
amintirile, cu atât
se simt mai bătrâni
contemplându-se
mereu într-un ciob
de oglindă spre
a nu fi surprinși
de un necunoscut,
tot mai puțini:
o minoritate și astfel
un barometru al
unei stări de fapt.
nu se duc la vot
nu se duc la teatru
spre a nu fi tulburați
de bătrânețea actorilor
petrecându-și ziua nașterii
în pat cu vreo boală în fața
porților sprijiniți în baston
cu ochi apoși. singuri.
părăsiți. știind că totul
se va sfârși cândva.

clip

treceau în alertă
prin fața mea, toți
prinși în destinul lor
înscris cu fiecare pas.
și-apoi un scrâșnet
de roți și trupul
căinelui zvâcnind
pe asfalt încât
un fior de durere
m-a străbătut
săltându-mă
într-altă zonă
însă ei treceau

și treceau prin
fața mea
nepăsători
grăbiți, fiecare
prins în timpul
lui înscris pas
cu pas

intenția

dacă realitatea este
conștiință aplicată
și după dorință
urmează intenția,
ce intenție
îi băntuia
pe mulți
în prima zi
a anului
nouăzeci
din secolul trecut
încât suntem prinși
mereu în de ce

oare de ce?
adaptații sunt
singurii care
cunosc solidaritatea
una tot atât de firavă
ca intenția ce-i mâna
pe atunci de-a lungul
anilor ´90, în zadar
cărând ei bezna în
lumină, adevărul
oricât de ciopârțit
răzbate întreg
din cel mai
mic ciob.
și cum un câine
simte când îl
îndrăgești
revezi totul.
și deodatăVezi -
însă ce durere
și ce dimineață
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și ce înseamnă
ca ceva
să însemne
aici, unde
se întâlnesc
și nu se mai
întreabă
surâzând
așezându-se
și rămânând
așezați

imemorial
de mult
câtă vreme
totul trece și
trece mai departe?

un rămas bun

și dacă inima e grea
de o lume tot mai
dementă cum de
mai pot râde
printre
rânduri
nu e oare
veșnicul
martor
surâzând
la iluzie?
și totuși
urc din
durere
în durere
spre a mă
regăsi între
alte ierarhii
reîntors în
suferință
în pântec
de mama
în cântec
de vamă.
trebuie

doamne, ce mai
dimineață în pasul
recunoscându-se-n
freamăt de frunză și vânt.

o simplă relatare

„eu sunt pretutindeni
în străinătate”, a spus
bătrânul adunându-și
zdrențele și cutia milei.
„nu vedeți cum umblă
toți cu ochii-n pământ?
n-au spre cine să-i
înalțe în lumea asta
cu tot mai multe
ecrane, tot mai
multe celulare
tot mai puțină
tandrețe și milă.”
ei îl ascultau
tineri fiind,
pe acest bătrân
zâmbeau și
comentau.
cândva, la fel
de bătrâni vor
reinterpreta
totul în amintire
de parcă ar fi
cunoscut tăcerea
care i-ar fi putut
mântui în chiar
clipa spunerii

o istorie

ce înseamnă
o mână
de pământ
o mână
de oameni
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o mare
forță
spre
a scrie
și a trăi
mai departe

poezia

e atât de
firavă
atât de
rară
mereu
undeva
la marginea
energiilor
învolburate
încât doar
acolo
se află
ce căutăm
de mult
și ce ne
bântuie-n
ultima
clipă.
din astă
poezie
ne-am ivit
din astă
poezie
s-a ivit
el din
astă
poezie
ne vom
renaște
și mântui
din nou

revin îndată - afiș pe vitrina bătrânului

îl cheamă signor
giuseppe d´angelo

sicilian, trecut de optzeci
zarzavagiu lângă o mare hală
cu mărfuri de mâna a doua.
primește fructe, legume, vin
ulei de măsline din Marsala
în care înmoaie pâine din făină
de porumb și roșii uscate - prânzul
lui - molfăind încet și râzând
mărunt când mă vede, înșirând
nevrute de pe vremea copilăriei
despre sicilienii lui care adoră luna
bănuind ei de pe atunci că acolo
se ascunde ceva, cineva mai abil:
„la noi se spune că la naștere există
pentru fiecare două cărări: una
a îngerului și una a demonului.
noi o luăm însă mereu prin mijloc”.
desigur, în ochii fiecăruia poți zări
în vreme moartea. ceva stins zace-n
ei ca-n ochii actorilor îmbătrâniți
în care apune și ultima iluzie
cum într-o fotografie, timpul nu
încremenește. se vestejește lent
de parcă i s-ar fi tăiat rădăcinile
„să mori” îmi spune bătrânul,
„e cel din urmă lucru pe care-l
poți face, eu îndrăgesc viața“
și mă privește cu ochii lui vioi
sclipitori de cruzime și șiretenie
de o demnitate și de-o dârzenie
ce frizează onoarea multora
și zice - când va fi să mor,
aș vrea ca sub cruce să fie
cioplite următoarele vorbe:

revin îndată
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calea

când încep
frământările
tulburările
lăuntrice
nu se poate
pune termen
de elucidare
întru revenire.
însăși
întrebarea
denotă
faptul că
ai atins
o margine
a conștiinței
dinspre care
nu mai există
decât reîntoarcere
limpezită, orice
întrebare
fiind grea
de nesfârșite
întrebări.
să te rușinezi
însă în fața ta
este pesemne
răspunsul
unei mări
ce-și unduie
depărtările
sub priviri
grele de
neliniști și
chiar dacă
vorba iubire
nu a apărut
în acest text
ea îl pătrunde
adânc până-n
acest final

o apă adâncă

amintirile ne
pătrund pe
nesimțite
trecutul
ajungându-ne
din urmă
prin acest
biet trup.
și doar
dacă
acceptăm
întâlnirea cu
memoria pe
un platou
al opririi
și liniștii
se ivește
deodată
ce așteptăm
de multă
vreme, și
abia atunci
vom ști că
orice amintire
este un copil
ce-și cere
drepturile
și stăm
pe-ndelete
de vorbă
undeva pe
malul unei
ape adânci

        -
și pentru că
ei făceau
ce voiau
mereu
am făcut
și eu tot
ce nu
era
îngăduit
și ce nu
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îngăduiau
ei era omul
deplin cel
cu bucuriile
și amarul
lui, cel
care
se simțea
bine când
eram laolaltă
Asta
îi deranja
cel mai mult
și astfel nu ne
mai întrebam
ce făceau și ce
voiau ei, câtă
vreme făceam
noi tot
ce era
interzis

 

pasărea timpului *

am venit ca apa și mă duc ca vântul
(Omar Khayyam)

 
 

aproape de mal
cu mintea ancorată
în inimă mă uitam peste
apă la sălciile unduite-n vânt.

 
sosind din timpul ei
o pasăre și-a încetinit zborul
șovăind o clipă peste linia privirii mele
înainte de a se mistui într-un siaj de tandrețe

 
și apa curgea de parcă nimic nu s-ar fi petrecut
deși o adiere s-a desprins dinspre unde
ca un nume cunoscut în altă viață

cumțărmulpresupunemereualt țărm, din cenușamea
risipităpeste ape se vadesprinde cândvao pasăre. 

 
orice marginalizare, anatemă ori trecere sub
tăcere fiind în lumea asta un însemn de noblețe.

                     
și chiardacămai suntaici, o partedinmine s-adus
mistuindu-se-n ambuscada de ruginiri a pădurii
în vântul însoțind căderea frunzelor peste
verzuiri de răcoare, lasă  -

 
lasă-mă să-ți împărtășesc toate acestea
cât mai e clipă și pădure între arbori
așteaptă-mă  -

 
de-atâta vreme sunt pe drum, tu tot mai aproape
nesfârșit de aproape. mai aproape decât
mi-am fost mie însumi vreodată.

și-acum

 

și-acum stăm
stăm și discutăm
și abia mai vorbim.
doar în copilărie, pădurea
foșnea aproape, departe ca o
mare îndepărtată, rar se mai ridică
acum o mână deasupra valurilor, rar
o vorbă, două prin receptor, spuneri
restrânse de ecrane, doar tăcerea și
liniștea în care zac toți și toate, și câinele
în urma mea mereu, oprindu-se, înălțându-și
privirea spre mine oriunde m-aș duce, sfâșierea
lăuntrică fiind pe potriva lăsării într-o apă
adânc de adâncă, când într-o anume clipă
te înalți din nou ca de la sine în înserarea
de duminecă, când din cine sunt, dispare
deodată cine, când ce părea imposibil
devine posibil în toate, iubirea ce caută
împlinire sfârșind întotdeauna jalnic, eu
te îndrăgesc fără nădejde, fără de dorință.      
sunt aici și de un lucru sunt sigur
ne vom vedea curând.
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nuanțe

 

 

ceața se lăsa-ncet peste parcul pustiu
unde în tăcere i-am ascultat vorbind

 
despre plecări, truda pe alte meleaguri
și mai ales despre bunăstare pe care o țineau
drept forma cea mai înaltă de civilizație.

 
într-adevăr, am murmurat, cele mai evoluate
neamuri sunt cele care cultivă compasiunea

 
și-am traversat parcul gol amintindu-mi
de vremea când insomnia mă alunga
noapte de noapte pe străzi

 
când deseori un câine se lua după mine
și nu mă mai părăsea, el fiind mereu
pe urmele altui câine, însă

 
la fel cum își unduie laleaua neagră
mireasma albă-n beznă, adie mirosul
celor duși între hainele părăsite

 
unde dorul e blues carpatic, durerea
o nuanță de timp ca atunci când întâmpini

 
un necunoscut simțind deodată o alertă 
la impactul dintre timpul tău și al lui, destinul

  lovindu-i mai ales pe cei mai buni
cum au constatat înainte de a pleca, însă

 
harul nu e totuna
cu abisul lăuntric definindu-ne.
venim în stoluri și plecăm unul după altul.

 

  o limpezire severă

 

 

muntele rămâne rece întămpinându-te, fiorul
echilibrat de răcoarea răsfirată în iarbă
sub ultima rază de soare, pinul.

și dacă deschizi ochii
dușmanul are îndeobște chipul
tău, stâncile unduindu-și verile duse.

 
și totuși, până și pe patul morții
ne bântuie ceva ce nu se poate rosti.

 
n-am venit pe lume
să caut iluminarea.

 
întâmpin darul lăsându-mă adânc
pătruns de răcoarea senină, cândva

 
vom cunoaște comuniunea
deplină, unul după altul.

 
cu un potir de lemn în mână
se apropie prin iarbă poenarii.

 
și-acolo, gol și însetat  -   orizont
de orizonturi zuruindu-și lanțurile

 
și-n ei posibila schimbare la ochi  -   blândețea
și pacea aceea nemaizărită  -   stins în rugăciune

 

imensele umbre

 

 

și astfel, totul se învârte în jurul
iubirii, mai ales cele care par a nu avea
absolut nici o legătură cu ea, printre care
și spaimele copilăriei      -     imense  umbre.

                     
și, după cum un câine mereu lovit se înrăiește
i-am auzit și eu șoptind, mai bine singur printre
străini decât singur printre ai tăi, și am plecat
capul lovit de-atâta deznădejde

 
însămintea justifică totul - păduri și terenuri ieftine
și o camarilă de doi bani în amnezia generalizată  - 

 
ceva demonic este în toate astea ca în lipsa de umor
a tiranilor, pe care doar teamanoastră îi ține în viață.

în manipulare nu mai conteză însă victimele
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prispa casei 

 

 

memoria e o formăde sete în nopțile interminabile.
aceeași mărginire, ignoranță și prostie preluând
diferitele chipuri ale dogmei

 
și timpul trece și înțelegi acum atâtea încât
nu mai înțelegi nimic, să ne fie dor și
dincolo de o moarte?

 
aud respirând între coloane și arbori
viețile tale anterioare, cu toții în tranzit

 
și e ca și atunci când te copleșește tristețea
și începi să tai încet ceapa spre a ascunde
jena lacrimilor.

 
mereu aceiași, în stare de orice cruzime
de orice josnicie și-n inima ta nimic decât
sigiliul de neșters al primului sărut

 
și-apoi crești și crești și simți mereu o anume
lipsă de neînțeles  -    și era doar prospețimea, vorba
și gestul firesc de pe atunci ca repegușul și dălbina.

 
privesc în susul apei
și e mereu mai mult decât atât.
privirea, o contragere, apa încremenită-n
prelungire și-atât de mulți copaci prin preajmă

 
încâtmă izbește-n piept forfota oamenilor, stingher
pe mal sub unghia de durere, orice aș face.

 
și a fost ultima vară a copilăriei când deodată
am zărit capătul și m-am trezit din nou

pe prispa casei

*Din volumulpasărea timpului, in curs de publicare

asaltați din toate părțile de un șuvoi de informații 

eu una sunt pur refuz, a spus o fată
privind direct în camera de luat vederi.

 
poate aici se ascunde tot ce trebuie să facem
în deplină comuniune, viermele fiind
deja în timpul mărului, dinlăuntru

 
începe prăbușirea, însă satele nu vor să moară

 
și totul se-nvârte în jurul iubirii, mai ales cele care par

anu avea absolut nici o legătură cu eaprintre care și
spaimele copilăriei, imense umbre

copilul

 

 

târziu, și-atâta ruinare lăuntrică în larmaunei lumi
în care o curte de guruitoare pare o oază, încât

 
treptat glasul capătă acum alte inflexiuni, unduiri
mai blânde, ca o privire ce bate departe peste ape

 
și ca-ntr-un dans se prind și se desprind
timpurile topindu-se-n clipa eternă, și totuși
ceva ne împiedică mereu înfiriparea

 
ce irosim în viață fiind însăși viața, și-ncet
ne dăm bătuți și capitulăm de parcă cineva
s-ar hrăni din durerile noastre, și apoi

 
vine Unul, și cu fiecare pas
risipește hățișul în care trăim

 
și ne cuprinde din nou teama - începutul
sentinței și al cruzimii, încât m-am ridicat
și am ieșit din sală ca dintr-o minciună

 
aproape de-o apă, un copil
cufundându-și o mână-n unduiri
a întors capul, surâzând cu tot trupul
și a întins o mâna mică cu degetele

răsfirate-nspre mine.
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IULIAN BOLDEA

Mircea Ivănescu şi tentaţia livrescului

Obiectele cele mai banale, contururile şi for-
mele cele mai obişnuite, relieful cel mai anodin,
toate acestea stau, în poezia lui Mircea Ivănescu, sub
semnul unei relativizări cu conotaţii ale tranzitivi-
tăţii, ce scufundă fiinţele şi lucrurile fie în expresivi-
tatea imuabilă a oglinzilor, fie în pliurile umbrei sau
în revelaţiile provizorii ale reveriei: „oprit la margi-
nea luminii, aici / ca la marginea străzii, şi ar trebui
să cobori / de pe bordura trotuarului, dacă vrei să
treci dincolo / să cobori ca de pe o treaptă foarte
scundă, dar cât / de mult totuşi - oprit aici, la margi-
nea soarelui / cu lumina lui caldă peste ochii închişi,
şi ştiind / că dincolo, odată ce-am coborât în această
maree / neschimbătoare de umbră, odată ce am
trecut / strada, şi am să urc iarăşi o treaptă măruntă
/ ar putea fi la fel - numai că într-un timp răsturnat /
invers, ca într-o oglindă, în umbră, / se cuvine deci
să lăsăm acum să crească / în noi valul acesta de
somn - somn de culoare adâncă / şi caldă a soarelui,
să adăstăm la marginea înceată / a străzii bătute de
soare - să stăm astfel o clipă / leneşă în lumină, căci
dacă vom coborî / de pe treapta aceasta începe
timpu-n oglindă”. Mircea Ivănescu este, cum au
remarcat mai toţi exegeţii săi, un poet al livrescului,
în grilă minimalistă şi tranzitivă, cu alte cuvinte un
poet ale cărui viziuni nu se nasc atât din afectivi-
tatea proprie, din universul de trăiri şi imagini aşa
zicând native, ci, mai curând, din ritmuri, teme,

efecte lirice şi expresive dobândite prin lecturi, prin
asumarea „bibliotecii poetice” româneşti şi univer-
sale. S-a observat, de asemenea, că versurile lui
Mircea Ivănescu, de la debut şi până la ultimele sale
volume nu sunt altceva decât reformulări, adaptări,
reficţionalizări ale aceloraşi toposuri, teme şi motive.
Sunt, care va să zică, variaţiuni pe aceeaşi temă. De
altfel, titlurile cărţilor sale sunt ilustrative pentru
această vocaţie a anonimizării şi pentru această
poetică a banalului, pe care o pune în scenă autorul:
Versuri, Poeme, Poesii, Poem, Alte versuri, Alte poesii,
Poeme nouă etc. Poetul sabotează, cu bună ştiinţă,
legile poeticităţii, prin apelul constant la instrumen-
tarul naraţiunii, prin declicul epic al poemului, prin
recursul la personaj, tramă, rol, monolog, fapt re-
marcat, între alţii, şi de Alex. Ştefănescu: “Lirismul
lui ia de cele mai multe ori o înfățișare epica, si nu
orice înfățișare epica, ci una cat mai apropiata de
faptul divers, de proza existentei cotidiene, de
descriptivismul plat”.

Livrescul, ca atitudine şi modalitate poetică,
reiese, s-ar spune, dintr-o carenţă, dintr-o fisură, din
devitalizare şi abulie gnoseologică şi expresivă, dar,
în aceeaşi măsură, şi din luciditate, dintr-un patos al
reflexivităţii, prin care poetul devine conştient cu
asupra de măsură de convenţiile pe care le pune în
mişcare scrisul său, oglindindu-şi, în exerciţiu
plenar al demistificării, propriul chip, propria
manieră de a scrie, identitatea sa ascunsă. Iată ce
scrie, în această privinţă, Al. Cistelecan, unul dintre
cei mai avizaţi cercetători ai livrescului poetic:
„Poezia livrescă se iveşte în umbra celei clasice,
reflexive şi vizionare, destructurând nucleul ei func-
ţional, şi trăieşte din câteva ostentaţii şi excese.
Dezechilibrul ei funciar se petrece la nivelul sensi-
bilităţii, unde procesul de culturalizare a acesteia
atinge o stare de inflaţie, ceea ce împinge realul pe o
pantă de pierdere sau doar de înstrăinare. Interme-
dierea livrescă între poet şi lume este una exacer-
bată, o pură ostentaţie, o emfază a intermedierii.
Sensibilitatea e radical culturalizată şi ea nu mai
regăseşte, de fapt, un registru de contact cu realul,
tentaţia sa de a-l dibui eşuând sistematic sau nici
măcar neexistând”.

La Mircea Ivănescu livrescul se traduce mai
ales în reprezentarea estompată a realului. În ciuda
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unor detalii ce trimit spre referenţialitate, spre uni-
versul exterior, lumea poemelor lui Mircea Ivănescu
este una compusă mai degrabă din reminiscenţe,
din aluzii şi reverberaţii afective, decât din notaţii
nete ale obiectelor. Nu puţine din aceste poeme se
constituie, cum s-a mai observat, în puneri în scenă
ale unor „întâmplări” lirice de anvergură reţinută,
întâmplări ce-şi conservă statutul ipotetic, se
situează mai curând în planul posibilului, al vagului,
al probabilului, decât în acela al concretului cu
desen veridic. Într-un poem precum Lupta dintre
îngeri şi nori sau despre trăsnet, este figurată o
parabolă a ficţiunii poetice, situată mereu între
autenticitate a afectului şi convenţionalitate a
dicţiunii: „Stăm într-un volum foarte înalt de timp
şi ne spunem/ că va trece şi asta – şi facem câte o
scenă/ cu mulţi actori, învârtindu-se lent prin
încăperea/ înconjurată de o vreme ploioasă.// Şi
înţelesul, în vremea aceasta, e doar/ că trecem de la
o stare de spirit/ la alta. (Şi facem o punere în scenă
-/ şi chiar credem un timp că înţelesurile se fac mai
reale,/ dacă le grupăm şi le dăm umbre – ca
siluetelor/ iluminate de foc. Şi de fapt numai noi,/
Noi singuri am fost aici – trecând de la o vreme la
alta)”. Pentru poet, universul e un loc al metamorfo-
zelor perpetue, un spaţiu tranzitoriu şi ambiguu,
configurat în chipul cel mai deconcertant. De aici,
nevoia eului liric de a-şi trasa un loc ideal, un teri-
toriu protector al ficţiunii, al imaginarului, al
înscenării propriei voci şi a propriului destin.
Lumea este transferată, astfel, în plan ficţional şi
ludic. Fluiditatea realului se precipită în retortele
livrescului, timpul cronologiei stricte, al istoricităţii
glisează în timpul poeziei, un timp utopic şi relati-
vizant, iar experienţele cotidiene sunt trasferate în
cadrul cu limite fluctuante al poemului.

Convenţia şi trăirea, textul şi realitatea, timpul
subiectiv şi timpul poetic – toate acestea sunt, în
fond, aporiile a căror amprentă o poartă, declarat
sau discret, discursul liric al lui Mircea Ivănescu.
Textul poetic este, astfel, o formă de reconstituire a
trăirii, o imagine în palimpsestul căreia se întreză-
resc sentimente, stări de spirit, re(ve)laţii afective
puse în ecuaţie lirică de un eu poetic ce-şi trăieşte cu
fervoare abulia, căutând să resuscite o durată
iremediabil revolută: „Să nu fie într-adevăr cu pu-

tinţă, oricât de cu grijă/ le-am aşeza, vorbele – să nu
fie deloc/ posibil să spunem ceva despre lucrul aces-
ta lăuntric/ care trebuie spus? numai vorbe,/ puse
după un crescendo uscat ca atunci/ când cânţi o
piesă compusă corect,/ cu dezvoltări temeinic dispu-
se/ în jurul efectelor, şi cu scrierea cuvenită -/ şi o
cânţi – şi în vremea aceasta trece timpul, şi este/ cu
totul altceva adevărul, pe alături, afară,/ şi tu aşezi
sunete pe clapele dintr-o cutie, în camera/ asta – şi
afară e un soare de seară/ - cum ţi se făcea frică în
copilărie, când te uitai pe fereastră,/ şi auzeai în
spate floarea cu sunet funebru/ a pianului. Şi nelă-
murit – căci în vorbe/ nu se poate spune nimic –
simţeai că-i afară/ ceva mai adevărat, inexprimabil –
sfâşiat în fiecare clipă -/ viaţa cu soare de care nu
puteai să te agăţi, umbre/ năpădindu-te în cameră,
spaima -/ şi vorbele, vorbele pianului nu înseamnă/
nimic”. Semnele referenţialului sunt cu totul firave,
aproximative şi imprevizibile, în versurile lui Mircea
Ivănescu. Se produce chiar un decalaj între capacita-
tea creativă şi „conştiinţa convenţiei”, Mircea Ivănes-
cu fiind, cum observă Al. Cistelecan, „cel ce deschi-
de în poezia noastră perspectivele «neputinţei»
poetice”. Şi criticul continuă: „Plăgile pe care con-
venţionalizarea le-a cauzat până la el instanţei de
creaţie, mai superficiale sau mai adânci, tratate cu
indiferenţă sau prin injecţii subcutanate, s-au
adâncit. În viziunea sa, ontologia poemului şi-a pier-
dut orice sens. Mircea Ivănescu a găsit castelul poe-
mului într-o ruină dezolantă şi, înainte de a intra el,
toate privilegiile poemului şi ale poetului au fost
abolite. Dar această despuiere de privilegii n-a fost
decât începutul unei degradări totale: poemului i-au
fost retrase chiar drepturile elementare şi naturale.
Principiul creativ s-a trezit deodată în plin neant,
sufocat de vidul din jur. Între creativitate şi con-
ştiinţa convenţiei raportul a devenit profund
disfuncţional prin preeminenţa celei din urmă”.
Prin exacerbarea acestei conştiinţe a convenţiei se
produce, în lirica lui Mircea Ivănescu, un soi de efect
de distanţare, prin care, de fapt, poetul configurează
„în-scenarea”, sugerează o viziune impregnată de
teatralitate, iluzorie, de-abia posibilă, pândită de
spectrul irealizării ficţionale.

Constatând apetenţa intertextuală a poeziei lui
Mircea Ivănescu, Radu Vancu atrage atenţia asupra
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faptului că „dincolo de sofisticăria inteligenta a
aluziilor şi referinţelor, textul trebuie să rămână,
chiar şi pentru cititorul leneş sau fără putinţa ori
voinţa verificării trimiterilor, poezie (...) Altfel,
textul nu e decât un text..., o «făcătură»“. În viziunea
lui Radu Vancu discreţia este figura pulsională
centrală a imaginarului poetic ivănescian, sub
semnul căreia se configurează o întreagă atmosferă
ţesută din recul în imaginar, amânări repetate, afecte
minimaliste, tranzitivitate, aşteptare şi scepticism
abulic. Nu fără dreptate, Alex. Ştefănescu constată
un anumit „cameleonism elaborat”, precizând şi
detenta epică prin care se coagulează viziunile şi
fantasmele, într-o ambianţă crepusculară şi livrescă,
în care anonimizarea fiinţei are un răsunet metafizic
estompat până la banalizare: „Lirismul lui ia de cele
mai multe ori o înfăţişare epică, şi nu orice înfăţişare
epică, ci una cât mai apropiată de faptul divers, de
proza existenţei cotidiene, de descriptivismul plat.
Poetul a inventat şi câteva personaje – mopete, v
înnopteanu, rowena, prietenul tatalui lui vasilescu,
nefa – pe care le urmăreşte în momente dintre cele
mai banale ale existenţei lor: plimbîndu-se, moţăind,
făcându-şi vizite, tăifăsuind. Tot acest ritual anodin,
relatat într-un stil monoton, nu se deosebeşte cu
nimic de scenele de viaţă pe care le putem vedea
zilnic în jurul nostru, însă prin intermediul lui
poetul face exegeza unor sentimente sau stări
sufleteşti de o importanţă decisivă. Este vorba de
dragoste – dusă până la adoraţia mistică a fiinţei
iubite –, de sentimentul dezolant al singurătăţii, de
plictiseală, în sensul filosofic al cuvântului, de teama
de moarte, de conştiinţa absurdităţii şi zădărniciei
unor gesturi omeneşti emfatice, de frumuseţea
irepetabilă a unor clipe”.
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acolo zăresc trupul gol, de prunc, al bătrânului
meu

învelit în straie de lacrimi –
o! cât de grăbit pare c-ar vrea să urce-n Lumina

Învierii!

prin urmare sunt un agent dublu,
numele său fie ambrosio!

***

cartea de fier din epoca de aur a fost dată la topit
laolaltă cu celelalte obiecte de metal descoperite
în ruinele de lamarginea orășelului pitit submunte
pe care l-am părăsit mintenaș după Revoluție –

ei bine, nu e un concept politic,
nici unul literar, așa cum ar putea părea
la o primăestimare, cu atâtmai puțin unulmetafizic,
ci este un concept eminamente existențial

în golul rămas amvăzut cu toții răsărind ceamai rea
dintre lumile posibile

***

probabil că toată literatura lumii nu e decât
pandantul unei absențe,

o încercare de a ne aminti o revelație,
o iluminare avută cândva
într-un vis pe care l-aș numi colosal
dacă nu mi-ar displăcea cuvintele mari

o încercare eșuată
mereu reluată
sub blestemul unui nou eșec

până una-alta însă mă las copleșită de aroma
dimineților de iarnă

când bunica mă trimitea să rup crenguțe de prun,

viță-de-vie și zmeură
în grădina din preajma casei

MIRCEA PETEAN

Nerostitele, noi poeme ligure (roman)

***

sunt maria, născută undeva în românia,
soțul și copiii mei sunt departe,
pe pământul patriei,
părinții mei sunt departe, sub pământul patriei,
iar eu am grijă de casa și de viața unui bătrân,
într-un fost oraș-republică de la marginea mării,
locuiesc, de fapt, în vecinătatea absenței

azi dimineață am făcut o mică descoperire,
dacă nu cumva e prea mare cuvântul ¬–
ședeam pe o bancă de piatră privind în larg,
bătrânelul meu ședea în scaunul său cu rotile

privind în gol,
pescarii ședeau pe țărm cu undițele în mâini,
în cer un stol de pescăruși survola apele calme

ceilalți umplu preajma cu trupurile împuținate
și sluțite de timp
și vorbele lor pentru vânt
iar eu aud valurile rostirii lăuntrice

să ne-nțelegem – scirocco-ul suflă pe dealuri
și peste ape

nicidecum prin spațiile dintre sunetele mute
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o
dumnezeiască e aroma ceaiului sângeriu
cu pâine prăjită dată cu usturoi și untură

o
dumnezeiesc e gustul dulce-sărat
al dimineților de iarnă de altădat’

e vremea să aprind lumânarea de ceară
de pe măsuța de cedru
din camera de rugăciune,
lângă cartea sfântă și ramura de măslin
căci s-a făcut seară

***

da, e adevărat, sunt cea fără de chip, anonimă,
comună, deprinsă cu efectuarea unor activități

rutiniere

da, e adevărat, scriu ca și când aș vorbi cu cineva,
cu ambrosio, de pildă, cel cu o mie de fețe,
în absența Chipului
care continuă să nu se arate

eu, care am doar două fețe, ca moneda,
darcomparația se oprește aci, căcinusuntde schimb,
scriu cu teamă, e adevărat,
mi-e teamă să nu se rupă vraja

măcar de s-ar rupe vraja!

***

luna albă în plină zi
e doar jumătate
luna și doi bani jumate – aud
a, nu, e doar o juma de lună pe un petic de cer

dar în capulmeu tronează luna rotundă și galbenă
camămăliga pe care mama tocmai o răstoarnă

pe dogul din mijlocul mesei,
iar tata o taie cu sfoara
în două,

în patru,
în șase,
în opt –

de ultima bucată nu se atinge nimeni,
„ea e menită îngerului” – zice bunica,
în vreme ce noi, ceilalți, ne înfruptăm în tăcere

mai rea e luna neagră,
zice ambrosio, dar ție ți-e totuna,
speculațiile astrologice te lasă rece

***

un copac cu flori,
un copac cu ciori –

frânturi de marșuri comuniste,
refrene de cântece patriotice,
ori astfel de versuri răstălmăcite răsună

adeseori în golful rostirii lăuntrice

ce vreau să zic e că, deși e plin de palmieri
peste tot,

toate păsările s-au adunat într-unul singur –
de ce? –

nimeni nu știe
nimeni nu-și dă cu presupusul
pentru că nimeni nu (se) întreabă

toată lumea trece pe sub el,
trenurile și mașinile de toate tonajele trec pe

lângă el,
ambarcațiunile de toate mărimile se

îndepărtează de el,
avioanele trec pe deasupra lui

ca și când n-ar exista decât în cugetul meu

dar el crește insesizabil, drept,
gazdă bună, ospitalieră pentru un întreg popor

de într-aripate

la umbra lui din când în când zăbovim noi –
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eu îl ascult pe ambrosio
iar bătrânul se ascultă pe sine –
dacă se rostește cumva, doar el aude rostirea-și –
uitându-se la defileele scoarței ca la drumul

furnicilor

o fetiță modelează păsări de lut în preajmă,
le aruncă-n cer
și ele se prăbușesc la picioarele noastre cu

zgomot surd

***

când nu e dora e minodora,
când nu-i minodora, e teodora.

când nu e elena, e maddalena,
când nu-i maddalena, e marilena.

când nu e ella, e estrella,
când nu-i estrella, e viorella.

când nu e esme, sunt miresme
de eufonii înecate-n eufemisme

pornite cu toatele pe cale
în căutarea perechii ideale...

***

în fond, cine ești tu, maria?

aș putea răspunde pieziș, în doi peri

întreabă busuiocul, mușcata, ori socul –
vor ști să-ți spună mai multe despre mine,
întreabă rândunica de mare –
va ști să-ți spună mai multe despre mine,
întreabă norul, fuiorul.. .

aș fi mulțumită dacă șirurile acestea ar fi
taxate drept

ceea ce sunt – notațiile disparate ale unei femei
angajată cu ziua ca orice samariteancă

în casa unei familii burgheze dintr-un cartier
rezidențial

al unui oraș-port, un oraș-republică din peninsulă

iar enumerarea gărilor unde oprește il treno
locale

în care mă îmbarc uneori, când vreau să-l străbat
de-a lungul țărmului, de la vest la est,
e curată poezie –

Voltri, Pra, Sestri Ponente,
Pegli, Aeroporto, Cornigliano,
Sampierdarena,
Principe, Brignole, Sturla,
Quarto dei Mille, Quinto, Nervi

simpla enumerare a stațiilor,
fără nici un fel de comentariu,
fără nici un artificiu,
e cea mai grozavă poezie!

da, eu, maria, sunt agent dublu,
dar se cuvine a face precizarea că aici
cuvântul dublu nu are înțeles psihologic,
cu atât mai puțin unul psihanalitic
ori politic – cum ați putea bănui –
ci unul aritmetic,
o aritmetică ce-i drept puțin cam ciudată,
de vreme ce în sistema ei 1 = 2
văd șiruri de unu din care se desprind

perechi, perechi,
e un fel de joc de dublu mixt, ca la tenis

căci nici conspirațiile, nici erosul,
nici speculațiile de orice fel și nici religiile
n-au fost și nici nu sunt pasiunile tale,
recunoaște asta în fața Domniilor noastre,

da, recunosc, desigur, după cum dorința de a
avea o viață normală, decentă, tihnită –

într-un cuvânt mediocră – care vă animă,
mi-e binecunoscută și o accept ca atare
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devoțiune de câine
instinct de posesiune

Canalia cuunmiriadde piciorușe pătrunde-n oraș
până în cele mai ascunse cotloane și unghere
în vreme ce Bruta îi adulmecă, îi spionează
și îi violează intimitatea

râsul dezmățat dezlănțuit deșănțat al Canaliei
acoperă perfect mersul furișat al Brutei

Maria face și drege tăcându-mă
eu nu fac mai nimica rostindu-0

ea face apel la concept
eu fac figură de inept

ea urcă treptele
eu le cobor

ea pictează obiecte de ceramică gata lucrate
eu scrijelesc pereții peșterilor pe nerăsuflate

ea uită mulțimea
gomează prostimea

eu înregistrez în detaliu mișcările Canaliei
și sunt atent la comportamentul Brutei

șiruri nesfârșite de amărâți treziți în zori
se strâng în cercuri de fericiți clămpănitori

comunist convins până-n prăsele
unul a dat colțul la nouăzeci și ceva de ani
mândru nevoie mare că a rămas fidel cauzei
până la ultima suflare

alții – probabil anarhiști –
au mâzgălit pe ziduri sloganuri ca acesta –
ODIO AL PADRONE NON ALL’IMIGRATO
dar de ce să-l urăști pe unul care dă de lucru
și aborigenilor și strămutaților
dar de ce să urăști

nu urăsc pe nimeni
nici măcar pe scriitori

Un balcon deasupra mării *

Un balcone sul mare

în balconul meu de deasupra mării
sunt frate bun cu porumbeii –
se grupează și se-mprăștie după reguli
numai de ei știute, nimănui împărtășite –
soră bunămi-e o tufă de plantana veșnic înflorită
iar paznic devotatmi-e un cactus abia înmugurit

în balconul meu de deasupra mării
mă așez pe-o bancă dedesubtul zării

un strat de nori stătător
de otrăvuri protector

deasupra norilor
tăcerea tăcerilor

dedesubtul norilor
scursoarea scursorilor

declarație de-amor à la Sadagura–
ah, iubitule, amarnic îți pute gura!

bărbați adevărați cu guși până la brâu
își freacă burțile de-asfalt lipa-lipa către râu

un ins cu două rânduri de dinți
se roagă la o cohortă de sfinți

smocul de păr din vârful nasului
ce bun ar fi în fiertura șamanului

frunți teșite, priviri tălâmbe,
nasuri borcănate, guri strâmbe

pe șaua obrazului orișicui
călărește loaza dracului

ochi goi, ochi storși
ceacâri ori ponihoși

cupluri unite doarde firele scămoșate ale fidelității –
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nu urăsc scrisul
dar îl las în seama altora
care vor să lase și altfel de urme-n urma lor

tu chiar crezi că vreunul dintre toți ăștia
își va găsi mântuirea?!

păi, da!
dar cu o condiție –
să o caute...

Genova – Pegli
17 aprilie 2017

***

omul din spatele camerei se află în cameră cu
noi

se uită prin cameră la toți cei aflați în cameră
dar nimeni nu-l vede
iar dacă totuși cineva se uită la el nu-l vede
iar dacă totuși cineva îl vede nu-l bagă în seamă

omul din spatele camerei stă în cameră cu noi
și înregistrează tot ce se vorbește
dar el nu zice nimic
iar dacă totuși mai scapă o vorbă nimeni nu-l

aude
iar dacă totuși cineva îl aude nimeni nu-l

bagă în seamă

omul din spatele camerei nu mai e în cameră
cu noi

dar continuă să se uite la toți cei aflați în
cameră

și să înregistreze tot ce se vorbește
chiar dacă nimeni nu se sinchisește de

absența sa
ca și insesizabilă

omul din spatele camerei s-a retras în camera
lui

săpată în os ca să stea de vorbă cu somitățile
veacului

de parc-ar sta la taclale cu lelea Rozica ori cu
badea Grigore – iată-l oferind explicații

amănunțite
cu privire la lucruri pe care nu le înțelege

dar nu pentru că n-ar putea fi înțelese ci
pentru că-i imposibil a face o distincție între
mit
și mistificare

*din volumulNerostitele. Noi poeme ligure (roman),
în curs de apariție la Editura Limes
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unice, fiecare în timpul și în moartea lui.

Lucrurile sunt mereu de o simplitate genială: există
două motivații care stau la baza tuturor actelor
noastre: teama și iubirea. Se intreabă însă oare mulți,
pe baza cărei motivații își iau oare deciziile care
prefigurează mai apoi o intenționalitate? Teama
aduce mereu cu sine neliniștea, sentimentul că orice
ai face îți lipsește ceva, alerta, durerile, mizeriile și
suferința. Iubirea are și ea ca bază absolută pacea,
pacea lăuntrică dinspre care ea se poate mai apoi
înfiripa. Dinspre această pace irizată de iubire e
posibil totul.

Lumea în manifestările ei nu este decât oglinda
lăuntrului nostru, debusolat, răzleţit, plin de tare,
adânc adăpostite, în parte tainic refulate, într-un ecou
de angoasă permanentă, un revers pe de-o parte al
unei naturi în agonie, de care suntem funciarmente
legaţi şi responsabili.

De vreme ce recunoaştem toate acestea în lume, în
cei din jur, înseamnă că ele există şi în noi, altfel nu
le-am putea recunoaşte. Calea travaliului lăuntric, a
asumării, a preluării conştiente şi fără de rezerve,
calea in-voluţiei individuale (în sensul însingurării
întru o reîntoacere transparentă spre a depune
mărturia divinului în lume), devine astfel o impe-
rioasă condiţie a reechilibrării unei lumi, în care
accentul s-a aşezat până acum doar pe latura
exterioară, ducând la malformaţii periculoase şi la
instituirea unui hybris care ne ameninţă însăşi firea
noastră intimă şi colectivă.

Limba pe care o utilizăm vorbind despre Dumnezeu
este umană, polară: „dacă numesc Dumnezeu bun,
este ca şi cum aş numi albul, negru”, afirma deja în
sec. al 14-lea - spre a denota absurditatea unei eva-
luări morale a creaţiei ori a creatorului - Meister
Eckhart (marele mistic german atît de admirat şi de
reprezentanţii Estului printre care si de renumitul T.
Suzuki, autorul unei cărti comparative între afirma-
ţiile reprezentanţilor zen-ului, budismului, evanghe-
lilor şi cele ale lui Eckhart; de altfel, marele învăţat şi
maestru japonez l-a vizitat în turneul său prin Europa
pe Heidegger; atît Heidegger cît şi Hegel l-au studiat
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ANDREI ZANCA

Mircea Petean, conexiuni și con/sacrări extinse

Din unele statistici mai noi reiese faptul că ocupăm
locul de frunte pe mapamond în ce priveste emi-
grația; milioane de români se află în afara țării în
diverse țări și pe diferite continente, un fenomen de
un tragism cumplit pentru un neam atât de încercat
de istorie. Cunoscător al acestui fenomen din desele
sale peregrinări prin Liguria, Mircea Petean înscrie o
nouă carte uimitoare față de cele precedente; în cele
ce urmează vom încerca să explicăm mai înde-
aproape acest lucru.

Textul bine structurat al lui Petean (fiindcă e vorba de
un text compact cu o desfășurare înspre un epilog), se
caracterizează prin economia personajelor, între care
se impune de la început Maria, o româncă trăind și
lucrând în Liguria. Nu rezumăm textul aici spre a nu
afecta surpriza degustării lui, căci el nu se vrea nici pe
departe a fi incifrat, codificat și se impune de la
început prin simplitate, sobrietate și prin rigoarea
expunerii. Tocmai acest lucru îi conferă farmec și
„prinde” în mrejele ei lectorul, dornic mereu să afle
cu o anume uimire „ce se întâmplă”.

Trebuie spus însă de la început că autorul pleacă,
după cum arată și titlul cărții, de la reliefarea a două
planuri, cel exterior al derulării fenomenale și cel
lăuntric, ca fiind și cel mai adevărat (lumea exterioară
fiind o oglindă a lumii lăuntrice în care observator și
obiect observat sunt unul și același și-n care e prezent
mereu Martorul tăcut aflat în spatele tuturor
manifestărilor).

Aceste planuri interferează necontenit în reluarea lor
printr-o tehnică admirabilă și se impun aproape fără
“premeditare” în memoria lectorului - o încercare de
trezire prin revelarea importanței absolute a tăcerii
lăuntrice în actul de salt înspre un alt nivel de con-
știintă. Venim pe lume dinspre diferite nivele ale
conștiinței, de unde și constatarea aproape deductivă
a faptului că trăim și în frecvențe temporale absolut



AALLTTEERRNNAANNŢŢEE

cerinţele inflexibile ale existenţei lui.

Faptul de-a prelua răspunderea acestei stări, ştiind că
vina aceasta este zălogul existenţei individuale şi al
slobozirii ei, conferă într-adevăr măreţie omului.
Punctul fierbinte deci al culturii antice – o undă
antică și cvasi mistică se resimte mereu in text -
devine astfel această taină pentru omul modern: cum
a putut ea suporta un asemenea adevăr făr de orna-
mente molcomitoare? Faptul că în tragediile vechilor
întâlnim doar oameni deosebiţi: eroi, regi, se explică
prin faptul că aceştia constituie cea mai percutantă
prefigurare a individualităţii, deci a evoluţiei eului.
Diferenţierea eului sporeşte direct proporţional cu
păcatul. Adâncindu-se treptat tot mai mult în vină,
eroul va fi condamnat la prăbuşire, cădere, eşec.
Unilateralitatea dezvoltării este deci condamnată la
eşec, căci în realitate nu există linearitate, toate proce-
sele fiind ciclice.

Lumea noastră modernă este impregnată de astfel de
structuri – înţelegerea noastră ca fiind oameni istorici
şi că astfel suntem în toate domeniile un non plus
ultra (hybris), mai evoluaţi decât oamenii altor epoci.
Această cramponare de un model liniar este un
specific al eului nostru, căci eul nostru vrea
permanenţă. O noţiune liniară de veşnicie este însă
complet absurdă, căci tot ce are un început trebuie
implicit să aibă şi un sfârşit. Fiecare unilateralitate îşi
zbiară polul opus, închizându-se-ntr-un cerc. Fiecare
ritm este un cerc. Omul este deci condamnat la eşec
atâta vreme cât se confundă cu eul său, după cum
este condamnat la moarte câtă vreme se identifică cu
trupul său. Din faţa acestui eşec nu există scăpare.
Acesta este tragismul lui.

Tăcerea lăuntrică, a nerostirii, se insinuează la Petean
în materia întregului text poetic. Această tăcere e
„grea” de înțelesuri și de sensuri, de nenumărate
posibilități ascunse în ea: în casa tatălui meu se afla
multe încăperi, spre a parafraza din nou spusele
evangheliei, ea fiind astfel calea spre acel Nimic, acel
gol neînchipuit de fertil și de creativ. El se afla mereu
in intervalul dintre inspirație și respiratie, în pauza
infimă dintre o secundă și alta. E poezie absolută prin
valențele menționate mai sus, și constituie tendința,
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în profunzime şi – în mod declarat -, îi datorează
enorm lui Eckhart).

Heraclit afirma la fel de limpede: „pentru Dumnezeu
totul este frumos şi bun şi drept; oamenii însă au
preluat una ca fiind nedreaptă, cealaltă ca fiind
dreaptă”. Astfel pe cât de eronat e faptul de-a consi-
dera omul ca fiind în „centrul” creaţiei, tot atât de
eronat trebuie să fie faptul de-a ridica evaluările mo-
rale ale omului în postura de măsură a înţelegerii şi
judecării naturii. Aceasta nu denotă decât un cen-
trism subiectiv al evaluării. Morala umană aparţine
doar omului, nu naturii. Natura nu poate fi „umană”.

Tot ce nu integrăm, delimitându-ne, iscă frica (să ne
gândim şi la etimologia acestui cuvânt ce poate fi pus
în relaţionare evidentă cu o strâmtorare, îngustare în
cazul angoasei (de la latinescul angus, îngust). Păcatul
suprem îl reprezintă în sine această de-limitare,
această instituire de vămi, de graniţe, între noi și
Dumnezeu, între om şi om, între noi şi ceilalţi, între
noi şi lume. Ruptura din unitate.

De aceea orice supremaţie a eului este o delimitare, o
îngustare. Pierderea / mistuirea lui însemnând regăsi-
rea sinelui, dat fiind că este o absurditate a considera
o pluralitate a „conştiinţelor”: nu există decât o singu-
ră conştiinţă. Asumarea, în acest sens, înseamnă deci
o integrare a polului opus, a umbrei, o integrare
intenţionată.

În acest sens suntem mai mult ca siguri – spre a face o
paranteză – de faptul că arta, poezia nu vor pieri:
lumea se află într-o precipitare, într-o goană irosi-
toare determinată de un anume ritm tot mai alert. Ea
este înclinată azi mai ales spre o sporire a formelor în
defavoarea unui fond (exterioritate – lăuntru). Calea
tămăduirii va începe cu re-găsirea artei, ce încearcă –
chiar prin eşecul ei – să părăsească polaritatea.

Vina ( ce traversează des și rostirile si nerostirile eroi-
nei) nu este doar concretă ori metafizică, ci ambele
(spirit şi trup). A denota nemijlocit, aproape brutal,
faptul de-a nu putea ocoli vina, conferă măreţie tra-
gediei greceşti. Aici omul nu este pedepsit pentru
măruntele făptuiri, ci aici el gustă condiţia umană,
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această stare prefigurează intuitivul și înfiripă astfel și
cele mai spontane și genuine rostiri, care tind să
devină tot mai simple, mai epurate pe măsură ce
înaintează în spațiile supra-firești, sur-firești, spre a ne
permite o sintagmă lingvistică pe măsură; totul de o
mare rigoare și sobrietate a experimentării unei
înstrăinări și însingurări determinate și reluat însoțite
de umbra vinei, a remușcării și reproșului fin irizat (și
astfel cu atât mai percutante) - aici merită citată în
întregime ruga absolut personală departe de orice
dogme și impuneri cu inerentele-i inflexiuni ale unei
oralități îndelung și colectiv exercitate în vreme:

Doamne al tuturor celor vii
și al tuturor celor fără viață,
ai milă de mine, păcătoasa,
și prefă-mă într-o piatră de râu
să mă spele apele, repezile,
într-o piatră de caldarâm
să mă calce tălpile, tocitele,
într-o piatră de baie,
să mă taie meșterii, gușterii
înainte de-a mă pune în zid
într-o piatră ca toate pietrele
bune de pus în praștie
sau de aruncat în mare

Concretul și spontaneitatea unduind perenul oralității
genuine, rurale se remarcă prin rafinament, prin au-
tenticul glăsuirii, o profunzime ce se oferă cu genero-
zitate intrepretărilor abstracte, deîndată spulberate de
incantația ei, unde „ ruga-i, mistuire între străini „. . .

Limba maternă a derulării gândirii lăuntrice și a glă-
suiri în disperarea însingurării pare ruptă din însăși
carnea femeii în vreme ce rostirea lăuntrică e inte-
riorizarei intuitivă a „trupului, a cărnii ei” în actul
unei prea grăitoare tăceri. O tăcere a nerostirii reve-
late. Calea experimentului personal e de pe acum
deschisă; o cale a Aflării (revelației experimentale)
prin atenția focalizată mereu asupra conștiinței
omnisciente, omniprezente: „căci una cu nerostirea /
e rostirea lăuntrică”.

Tehnica utilizată pare a fi mereu cea a scoicii care
presupune-n adâncul ei perla. Astfel apar inserții,

jindul și setea cea mai devorantă a oricărui poet au-
tentic, nicicând de atins însă în plenitudinea și
genialitatatea lui divină. Aici se ascunde poate și afir-
mația atât de copleșitoare și de dureroasă în simpli-
tatea ei a marelui Hermann Broch: „poezia e o
nerăbdare a cunoasterii”.

Textul, cu grijă orchestrat de autor, desfășoară astfel o
descompunere în cuvinte a unui experiment absolut
personal, cuvinte situate poetic într-o continuă
sporire a frecvenței rostirii, ce-și are sursa tocmai în
nerostirile lăuntrice. Conștiința are mereu o predi-
lecție pentru contraste, la fel cum experimentul per-
sonal își exercită mereu conexiunile con-sacrându-le.

Se remarcă de la început simplitatea unei rostiri de-
cantate, elansarea unei depline maturități artistice în
decursul căreia revelațiile sunt deseori un rezultat al
reamintirii. Orice pătrundere în sfere abstracte este
deîndată descalificată de concretul senzorial al amin-
tirii, precum și de înaintarea lentă a experimentului
poetic, de o deplinătate si o rotunjime a trăirii pe ca-
re abstractizările doar o mimează impunând o poezie
cu precădere a inteligenței inimii.

Se prefigurează astfel o lume în alertă, grăbită și tre-
când nepăsătoare la cele din jur în goana ei irositoare.
Obsevatorul însă e mereu prezent în tendința lui de
contopire cu ele observate în acolada mereu reluată
copilărie-senectute, spontaneitate și peren.

Plecând de la citatul celebru „Madam Bovary c´est
moi”, putem afirma că autorul își poartă eroina
printr-o lăuntrică călătorie în ricoșări mereu reluate
prezent-trecut spre a denota printre altele și iluzia lo-
calizărilor, căci unde e Conștiință, care în fond e doar
Una, nu există localizări, ea fiind mereu pretutindeni
și nicăieri în acelați timp. Călătoria aceasta intimă
redă într-o formă poetică de mare prospețime pendu-
larea mereu reluată între cele exterioare și adevărata
călătorie care e mereu una lăuntrică, a nerostirii.

Pe nesimțite însă se impune printr-un act trans-
senzorial o supersensibilizare, pe de-o parte grație în-
singurării și înstrăinării, pe de altă parte mulțumită
unei tânjiri, a unui dor neostoit aflat în opoziție cu ele;
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fisuri, falii care reliefează hărți sociologice, istorice și
existențiale în secționări de frământări efemere, cru-
de, nemiloase, ba chiar pe alocuri grotești, toate pre-
figurând o lume tot mai alienată, mai dementă, în de-
rulări textuale punctate de revelații poetice ce se re-
marcă prin spontaneitate și frăgezime; ele evidențiază
astfel și mai mult corespondența dintre trăirile
lăuntrice și răsfrângerea lor externă - vedem și auzim
mereu ce suntem -, reliefând așadar prin însumarea
lor cu finețe „mecanica goală a existenței / ca la un
ceremonial simplu, încărcat de discreție și sobrietate”.

Aidoma valurilor în flux și reflux, textele pleacă și
revin în secvențele descrierilor alese aidoma unui
roman modern în formă versificată, un roman care în
cele din urmă nu este decât o poezie savant deconstru-
ită. Orice încercare de imortalizare a imaginilor sec-
vențiale este astfel zădărnicită de însăși tehnica
utilizată, sporindu-și benefic efectele; pe potriva valu-
rilor în retragerea și înaintarea lor mereu reluată,
irizată-n spume, personajele devin cum foarte inspi-
rat se denotă niște „chiriași ai Cerului”. Demen-
țialitatea lumii e surprinsă înspre final și-ntr-un ritm
pe potrivă, denotând alerta, irosirea, libertinajul, mi-
zeria, suferința și-n același timp con-sacrând reluat
splendoarea în cele mai intime manifestări. În fond se
reia mereu o caracterizare a lumii prin antiteza sacra-
litate și superficialitate în secvențe paradoxale, gro-
tești, ironice, crude care pe alocuri amintesc de tablo-
urile antropomorfice ale lui Arcimboldo cu inserții
decupate parcă din Matthias Grünewald, însă obsesia
adevărului nerostit persistă, insinuându-se în tot tex-
tul până la finalul lui:

„ceilalți umplu preajma cu trupurile împuținate
și sluțite de timp
și vorbele lor pentru vânt
iar eu aud valurile rostirii lăuntrice”

LIVIU ANTONESEI

70 *

  Pentru ei, pentru memorie

Demult, demult de tot, pe cînd se potcoveau puricii
cu 99 ocale de fier în ghiulele cu plumb înăuntru.
în vecinătatea plină de copii de toate neamurile.
în pantaloni kaki din doc, plini de buzunare, cuun aer
militar, ofensiv, și cămașă albastră, fără să știu
că e ținuta de șabat într-o țară nu de mult apărută,
avea numai un cincinal, dupămăsura vremii, poate
și cîteva luni pe deasupra vîrstei mele subțiri,
priveam prin fereastra sinagogii părăsite, cu doar
pagini sfîșiate din cărți risipite pe podeaua crăpată,
pagini acoperite cu literemisterioase, cummaivăzusem
doar în cărțile de probe ale Doamnei Rozica,
în lungile discuții teologice cu Bunica Ruxandra,
avînd și ea pe pervaz cărțile ei, probele ei…
și mai vedeam cîteva rafturi rupte și nori de praf
strălucind în bătaia razelor strecurate prin ferestre.
Era o după amiază foarte caldă de vară.

 
Și Adolică plecase, și sora sa Clarissa plecase și ea,
cred că plecase și Moni, aveau să plece și Cellu
laolaltă cu fratele său mai mic, atît de mic
că nu ne jucasem vreodată împreună și nici
nu aveam săne jucămvreodată,  iar în zi de cutremur,
cînd eram deja băiat mare, la costum trois pieces,
avea să plece și Willy Pană de Șloim…
Toți au plecat în țara aceea puțin mai bătrînă
decît mine, mai vîrstnică doar cu un cincinal,
după cum era măsura în vremea aceea depărtată.
Nu mai eram copii, eram tot mai puțini,
mai uniformi, după cum am început să înțelegem,
după cum pînă și eu am început să înțeleg.

 
 
10 Februarie 2018, în Iași

* A 70-a aniversare a fondării statului Israel
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***

Cum să le chem?
Cu nume de văzduh.
Cum să le chem?
Cu zbor de rândunică în ele.
Cum să le chem?
Negându-mă în tot ceea ce fără viața lor am trăit.
Veniți, podoabe de regi,
Din orice loc al pământului dăruit cu veșnicie,
Dezgropați puterile coroanei voastre
Și puneți pe fruntea castă
Strălucirea întregului viitor al timpurilor.
Sunteți învățătură de turcoază,
Șovăi să vă rostesc măcar un cuvânt
Din puternica noastră limbă,
Căci amețit de șoapta ei ce sacru vă acoperă gura
Mă înspăimântă să-mi deschid ochii
Și să-mi întrezăresc vedenia din inimă
Unde s-a topit prezența voastră, această nouă ființă,
Nouă zămislire a cerului, noul pământ
În care sunt un trunchi de palmier,
Ce vă așteaptă porunca
De a crește mărit din cer în cer.

***

Semne de piatră,
Semne de lemn,

A fost azi făptura
Ca un ultim semn
De viață, peste care te pleci,
Ca mai bine să o asculți,
În lumina cu mulți
Ochi de beznă ce vor
Să trăiască pe veci.
Loviți bezna în coaste,
Măriți-i rana.
Din orice loc al inimii
Izgoniți-l pe Satana,
Căci cu semne de piatră,
Cu semne de lemn,
Vine făptura
Ca un ultim semn.

MIRON KIROPOL

FULGERARE DEMETEORIT

17 iulie 2015

Când mi-au apărut cele două zâne
Spoveditoare ale inimii,
Am fost ca un vânat urmărit de copoi
Și căzut într-o capcană.
O fulgerare de meteorit din miazănoapte
Potrivindu-și bine tăișul m-a împărțit
Uneia și alteia ca suflet mezin al lor
Dar nu zeu, ci meteahnă a zeului.
O, zâne bune, stăpâne peste infinit,
Cum să vă spun cum sunt de negrăit
Cuvintele în mine? Mi-ajunge să mă prosternez
În fața voastră și parcă pe un meterez
Mă sui păzind de rău cetatea
Și pe voi care îmi sunteți matca,
Așa rănit cum zac în cenușa cărnii.

Mă uitam la voi și inima-mi bătea
Făcând copii de aur și de nea.
Mă uitam la voi, cum se zice,
Ca dușii de pe lume.
Cuie aveam în tălpi,
Culcuș eram pentru un trup de războinic ucis
Și-mi surâdeați cu picături din sângele meu pe

buze.
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***

Cu sfânta Aliona am ajuns
La ce părea al visului vechi uns.
Sfânta Radmila izbucni atunci
Din nevăzut certându-mă-n porunci,
Căci vis cu viață am amestecat.
Visul îmi e viață adevărată,
Viața mi-e vis și visului se-arată
În orice vis care mi-a fost păcat.
Dar dragostea prin ele m-a iertat,
Și îmi dădu obrazul să-i sărut
Zi după zi până-n sărut de moarte.
Și nu știu cum, iar visul mi-a părut
Că numai el mi-e trup scos dintr-o carte.

18 iulie 2015

Sunt văzduh
Văzduhului,
Cu mâinile întinse către Calea
Pe unde vei veni sub nașterea aureolei
În genunchi îți voi străjui trecerea.
Un singur pețiol mai ține limbul frunzei
Lipit de ram,
Și eu mă subțiez ca un tăiș
Căzut pe ceafa luminoasă.
Câtă rugină a cuprins mișcările
Părând străpunse de lăncii!
Câtă rugină!
Inima intră în cumințenia toamnei
Chivernisindu-vă frumusețea atotștiutoare.
Dar lacrima de ce mă ispitește?

***

Îți trimit o ștafetă călare și să-i dai
Pentru mine care acum mă sting,
Sânul euharistic să ți-l sărute.
Grabnic buzele lui să mi-l aducă.
Din piatra gisantului,
Săduc sărutul acesta rugăciunii.
Atâta timp cât universul va exista
În gâtlej de păsări lăsându-se cântat.

Voi rătăci de la inimă la suflet
De mii de vieți în căutarea sa,
Prin zbor sau dându-mi foc
Pentru ca ridicându-se la nevăzutele naturi
Cenușa mea să se facă un potir
Din care să bei veselindu-ți tânguirea.

***

Jucându-mă am venit la viață,
Jucându-mă plec.
Pământ și cer îmi sunt copii
Și în ei joc după joc mă nasc.
Trupul mi-e rugos de bătrânețe,
Dar cu el răzuiesc punțile care duc la cer
Pentru a le face line.

ASINULALB
BOIERULGAVRIILCONACHI

19 iulie 2015

Cum să vorbesc celor de pe pământ
Despre semnele prin care m-au vlăguit vremile,
Trezit de sublimul geamăt dat de abis
Atunci când s-a împlinit căderea îngerilor?
În adâncă prefacere de lumină
Peste ochii preamult trăitori, pe cine
Cumâna ori cu rana cuvântului
L-am nedreptățit și pe umerii părăsiți
De mângâiere s-a așezat blestemul?
Pașii mei sunt focul exterminator:
Din trecere li se aude numai cenușa.
Eu, ceamai mândră gândire amamei,
Sunt povestit de vânt, primejduindu-mi glasul
Cu puterea țipetelor. Cine
Prin rugi bestiale a făcut să se miște
Carnea putrezită în morminte vechi
Și mi-a adus-o ca hrană de zi și noapte
Împrejmuindu-mi cu durere viața
Până în lumea cealaltă?
Stau ascuns după ușa ei ca o slujitoare
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Din coșmarul crăpat curge nisip
Cu fărâme dintr-un idol mutilat.
De unde ai adunat așa noroi pe haină,
De unde vii pe căi veșnic deșarte
Cu ochii sub văpăi de spaimă?
Un răget de mistreț iese din moarte,
Pe lângă tine ca o sabie trece,
Pe jumătate vis, pe jumătate
Un trup cumâinile pe piept, cu fața rece.
Ai auzit porunci? Sunt cui avut?
Pentru că șoapta îmi vorbește nu șoaptă,
Cuvântul se zidește-n mine faptă
Cu neființa toată în carne încăput.
Auzul surd trupul și-a auzit.
Vine spre el tumult de spadă.
Pe frunteamea tăișul e aur topit,
Ochiul orb prin flăcări a început să vadă.
Întunericul de sub pleoape,
Din greul somnului, fuge,
Iar eu care numai am oase,
Căci crescute numai cât puful rândunicii,
Eu, ca după jaful unei cetăți,
Rămân cel care cântă, cel venit dintre duhuri
Glas în glas cu paradisul ori cu infernul.
Dintr-o vechime de dinaintea vieții îmi vine gândul.
Călăresc pe sub copacii groaznicelor păduri
După ce semn și arătare?
Cât greu al somnului peste privirea îmbătată
De trepte care se pierd acolo unde cerul cade!
Să te ocroteascăMaica Domnului, fiule,
Căci în ziua când eu nu voi mai fi
Cine te va spăla și săruta cu untdelemnul sfânt?

COPILUL

Eu cale pe aur când umblu peste rumegușul verii
Cu picioarele astea învelite de goliciune.
Le aud cum atingând țărâna cântă,
Iar cel ce cântă e venit din cer.
Mut se înșiră cuvintele,
Vorbesc numai prin surâs.

BOIEROAICA

Ce spui acolo seamănă cu vocile morților

Cu veșmânt cernit, cu inima îngropată
În nedreaptă cutremurare și aud un cermânat
Cu nemăsură în groază, în eternă judecată,
În clipa însoțirii cu altarul de jertfă.
Doi copii am avut ieșiți din caznă,
Nu din suflarea plăcerii peste coapsele virginale,
Ființe clădite ca paragină, iată-le pe amândouă
Pomenite de nimicire.
În groază întins în mine mă pipăi
Să văd dacă în adevăr în mine sunt, și ca trup
Dacă am atins alte trupuri. În ce coșmar
Înfricoșător în gunoaiele cetății
Scormonesc vrăjitoarele după rămășițe împuțite
Casăleamestececumandragorași sămi ledeahrană?
Nefericire stelelor când au pus făclii
Peste zidireaomului șine-auporuncit săne înmulțim.
Nefericire mamei cândmi-a tras afară din cer
Chipul către agonie.
Mă cobor în ceea ce se sfărâmă,
Până și visul fumegă, zadarnic licărește
În colțul odăii candela sub icoane.
Copiiimei, copiiimei, defăimatprinvoimi-e pieptul.
Mai bine s-ar fi pustiit pământul
Când femeiam-a furat cu îmbrățișări.
Copilul nostru cel mare nici nu știe că e om.
Sare pe loc făcând găuri în țărână.
Se spune că își sapă singur groapa.
Se bălăbănește cu furtuna în el ca un copac
Plămădit pentru smulgere.
Nici sfintei cruci nu vrea să i se închine,
Iar celălat băiat stă pe prispa casei
Tot înșirândmătănii și bătându-și frunteacupumnii.
Ce ai copile? Slujești creația, dar în ce fel
În tine și în ce Dumnezeu? Ce ai sub șovăielnica
Lumină a zilei? Cumeșteșug întunecat
Te-a ținut viața în brațe
Pe când duhul ardea în toate rănile pământului,
E ochiul tău o taină de pe zăvorâtele hotare,
Veșnic ascuns în ceea ce viu are?
Ai văzut ceva din nevăzut?
Sărută-măpeochi și pe gură, ți-a șoptito rudădin cer
Și ți-a făcut acoperământ de aripi?
Veșmântul ei cu aur s-a țesut.
Cu cine te-ai corcit, în care astru fără loc
Ți-au intrat creierii, purtați de nenoroc?
O pânză de păianjen ți s-a așternut pe chip.
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Care se întorc pentru a ne vorbi în vis.
În fiecare noapte naufragiazăo corabie fărămarinari.
Aceștia sunt suflete venite din multe veșnicii
Ținând cârma peste mâna ta
Și te conduc în visul de visuri bântuit.

COPILUL

Mamă, în codru, legat de un stejar am văzut
Un asin alb, părea că îmi cere să-l dezleg.

BOIEROAICA

L-ai văzut cu ochii mei care dormeau
Și m-ai strigat să vin.

COPILUL

Îngeri ieșeau din el și-l mângâiau
Pentru a-l liniști.
E semn că se apropie împlinita zi
Când carnea nu vamai fi cucută.

GAVRIIL

Amâncat ceva azi copilul ăsta?

BOIEROAICA

Chiar așa, dragul mamii, ai îmbucat
Azi, de ziua Domnului?

COPILUL

M-am trezit în mijlocul câmpului și aveam
Mâinile pline de furnici. Am gustat câteva,
Ammâncat iarbă cu roua de pe ea.
Apoi am spart în dinți un pumn de ghinde.
Suntmai sătul decât un rege.

BOIEROAICA

Ușormă sperii ca dintr-o altă viață.
În ce menire departe te-au purtat
Cei nevăzuți, ce totuși ți-au dat față,
Te-au plămădit cu gând din gândul lor.

GAVRIIL

Trăiesc mereu un timp de vânătoare.
Mâna vânează locul unui sân,
Răpind cumângâieri întrebătoare
Chipul din chip, acolo orb rămân
Dacă-am cuprins lumina de pe umeri
A unei fericite slujitoare.
Din orice parte-a zărilor tu numeri
O înviere într-un corp ce doare,
Vânatul dat de ochi, de mâini, de lacrimi,
Cu precădere groaza ce-o avui
Cândm-am rănit ca îngerul cu patimi
Din cer căzând, gem sub povara lui.
Așa veni pe lume un copil
Ce numi-e sânge, numi-e cânt sub boltă.
O, înșelarea de a fi dezvoltă
Prin mine paradisul iar ostil.
Îmi vine uneori
Delirul pe buze
Ca unei lehuze
În fierbinți sudori.
Umbrele-și compun
Doborârea pe ziduri,
Cu gheare și riduri,
Cu rânjet nebun.
Din cer se desprinde
Steaua ce-mi poartă
Numele-n minte
De rai fără poartă.
(intră hăitașul)
Boierule, vânătoarea te așteaptă
Nerăbdătoare, se tânguiește după faptă.
Răspândit în oameni, murmurul de păduri
Urcă în chefde taină în făpturi.
Ne clătinăm toți către tine
Dintr-o plăpândă adâncime.

GAVRIIL

Mă strigă lăuntrice aripi în zbor
E vis dintâi ce visul mi-l răsfață,
Și parcă vine cerul unui somn
Ce mă trezește din bătrână gheață.
Și iar pe calul meu hrănit cu jar
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Se-aruncă trupul cu învelitoare
De arme. Deasupra nopții par
Făclii la nesfârșit suspinătoare
Topindu-se, cu viața-mi le încarc,
Vina vieții din acest adânc sclipăt.
Se încordează brațul sieși arc.
Perpetuează inima un țipăt.
Sunt fără de urmași, o picătură
Doar de venin ce singură se bea.
Singurătate fără ochi și gură
Prin care umblă beată piaza rea.
Înavuțit de multă nimicire
Goneam prin codru gata de amurg,
Pe când veneau pe lumi să se prefire
Aromele care din umbre curg,
Se auzea vârtejul de izvoare,
Se auzea pământul zdruncinat
De oasele anticelor popoare.
În mine năvălea un gând abrupt
Cum apele potopului îmi curmă
Înfățișarea de umană urmă
Și lutul urcă peste lutul supt.
Fugeam cu mintea rătăcită,
Mai bine spus, mă fugăream
Ca să uit că viața m-a spurcat
Dându-mi ca moștenitori doi morți.
Fugeam. Când deodată dintr-o cărare ce

părea ascunsă
Țâșni un măgar alb.
Inima mi-a sărit din piept
Văzându-i strălucirea ca înfășând un legământ
Muzici potopeau pământ și aer,
Lacrimi dăruite unui nevăzut mormânt.
Crescură peste ceruri șoaptele din vaier
Dar vaier nu era, ci bucurie
Ce și mai mult desfăta, căci plângând
Era de-o sfântă nevinovăție,
Ca dus de stele în orânduirea lor,
Cu pacea lor împodobit.
Veni la mine și îmi linse mâna.
Albeața lui pe degete mi se prelinse.
Albă sub el era țărâna.
L-am luat de căpăstru și l-am dus în grajd,
Uitând de vânătoare mergeam cu vis în pași.
Veni supus și l-am lăsat ca un sugaci la sân
De mamă bună, îndestulat cu fân.

Când m-am întors nu l-am mai găsit.
Căpăstrul zăcea pe locul copitelor părăsit.
Am crezut că mi-l furase careva.
Am pus gonacii după hoți.
Am răscolit codrul întreg.
Asinul meu era
Într-un luminiș păscând iarba curată.
Se apropie de mine și-mi vorbi.
”Prietene, nu te înfricoșa
Din cer este natura mea.
Eu sunt asinul care pe Fecioara Maria
Și pe copilul dumnezeiesc i-am purtat
În fuga în Egipt lăsând pustia
Din inima călăilor în urmă.
Și de aceea sunt binecuvântat
Să rămân viu pe vecie.
Iarbă virgină să pasc.”

20 iulie 2015

Din nou a venit noaptea care sunt
Cu aștrii căzuți sau prinși de cer.
Căzuți sau prinși, rămași eterni prizonieri,
Se țin de mine și de lumea celestă,
Iar eu nu am altceva de făcut
Doar să scriu poeme repede șterse de vânt,
Suflete zburătoare cuvânt după cuvânt.

***

Scara în vid
Urcă pe clipe veștede,
În vid avid
Să fie lespede
Mormântului meu.

La ora asta
Lumea nu mai este.
Vorbește bucuroasă
Dintr-o poveste.
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MAGDA URSACHE

Risipitorii

Ne risipim şi risipim. Suntem din ce în ce mai
risipitori. Mentalul stabil şi tradiţional e batjocorit în
fel şi chip, personalităţile sunt şi ele minimalizate, ţin-
tele fiind elitele cu reală conştiinţă naţională.

Depreciem, depreciem, poate nu mai rămâne ni-
mic. Sub un titlu ambiguu, În silă, dar fără dragoste se
poate, europarlamentarul băsesc TRU afirmă de Cră-
ciun, 2017 (25 decembrie, adevărul.ro): „Căci socie-
tatea românească nu a cristalizat nicicând şi nu a de-
gajat o ideologie cu adevărat naţională, o cultură ulti-
mă şi o identitate nenegociabilă.” Iar covârşitorul Pa-
tapievici susţine că votul ţăranului a degradat politica
României interbelice, mentalul său fiind „arhaic”.
„Carurile” (pluralul aparţine filozofului) cu boi picta-
te de Nicolae Grigorescu i se par temă „răsuflată”,
cum ţine să aprecieze pe un canal televizual.

Idealul lui Mircea Eliade? După terminarea Răz-
boiului Mondial prim, când se împlinise Unirea Ma-
re, trebuia ca generaţia sa să se jertfească pentru îm-
plinirea spirituală a României: să lupte în alt fel de
tranşee, pentru ridicarea ţării. Ca să-l citez pe Petru
Ursache, din Prefaţa la antologia Mircea Eliade, Meş-
terul Manole. Studii de mitologie şi etnologie, ed. a II-a,
Eikon, 2008, „linia de rezistenţă a generaţiei lui Eli-
ade era «să fim prezenţi în cultură, făcând mai bine
decât ceilalţi». Generaţia anterioară voia să facem ca

ei, ca europenii; următoarea îşi propunea competiţia.”
Numai că de Eliade se lipesc etichete ca fascist, şovin,
rasist. Spus net: rasiştii nu agreează alte rase. Nu şi
Eliade!

În fapt, nazismul a compromis urât ideea de
conservare a rasei, a etniei, ceea ce nu înseamnă că nu
trebuie să ne păstrăm pecetea etnică, aşa cum vor
rolerii II (mulţumesc, Paul Goma!), elita de dumping
(mulţumesc, Mircea Platon!),care transgresează de la
tanc la think tank, de la megafoane sovietice la
„megafoane euro-atlantice”, pledând pentru un
transnaţional provenit din vechiul internaţional,
atunci proletar. Ah, foştii tovarăşi, deveniţi domni,
cărora le displace naţionalismul ca salvare a patriei,
neamului, statului, lăudând beneficiile regionalizării!
O fi greşită ideea lui Eminescu gazetarul: „elementul
românesc să rămână cel determinant”, să fie „norma
de dezvoltare a ţării”, când elementul autohton se
subţiază continuu? Sau clasa politică fără conştiinţă
naţională aşază pe prim plan nu interesul pentru
naţie, ci interesele proprii, personale, iar noii
propagitatori ne mint cu o idilică imagine a UE, ca
altădată „bunăstarea generală” a Ceauşescului, sub
direcţia noii ordini: regionalism, multiculturalism,
paternalism germanic, cum pune degetul pe multiple
răni Mircea Platon, în vol. Elitele şi conştiinţa
naţională, cu subtitlul De la naţionalitatea genetică la
personalitatea naţională: Despre rolul elitelor în
articularea conştiinţei naţionale, Ed. Contemporanul,
2017, 418 pag.

Se vede limpede că reperele absolute (Maiorescu,
Eminescu, Iorga, Eliade, Noica, Ţuţea, Mircea Vulcă-
nescu, Stăniloae, Vintilă Horia) sunt supuse unei
intense de-canonizări, iar „publiintelectualii auto-
elitei”, cum le spune Camelian Propinaţiu, se stră-
duiesc să se promoveze prin supradimensionare. Inşi
pe care cultura românească nu putea să-i mai încapă
se întrec să constate cât de fragilă, de minoră e cultura
noastră, de ţară mică. Numai că nu suntem ţară mică,
suntem ţară mijlocie; şi nu avem o cultură minoră, ci
mică, pe care o vrem şi mai mică, risipind-o.

Se luptă mult la dezbinarea românilor. Se între-
ţine harţa continuă între moldoveni şi dâmboviţeni,
între moldovlahi şi transilvani, între Banatul bogat şi
Moldova săracă (deşi ei, moldovenii au suportat greul
plăţilor la ruşi, ”înnăduşirea slavă”. Centenarul ne gă-
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seşte în dezbinare internă maximă, care Centenar e
contestat, ca şi Unirea Mare, moment sublim în exis-
tenţa noastră etnică. „Elitele” (e pluralul lui Mircea
Platon) par a dori nu să articuleze, ci să dezarti-
culeze conştiinţa naţională, antinaţionalismul fiind
cu mult mai agresiv decât naţionalismul progresist.
Loaialitatea faţă de neam nu mai e o calitate.
Dimpotrivă, mainstream-ul cere să bagi în mintea
(redusă) a românului că n-am fi popor, ci populaţie:
„Nu e zi de la Dumnezeu (mai degrabă de la Satana,
zic eu, Magda U.) în care să nu aud rostită, cu leha-
mite şi ridicări din umeri, formula «aşa sunt
românii»: «leneşi», «hoţi», «neserioşi», «murdari»,
«buni de nimic».” Şi câţi sâcâiţi de naţie nu adoră
serialul Las Fierbinţi, nepierzând nici un episod.
Poate pentru că acolo ţăranii toţi nu-s buni de
nimic. Nimic. Nimic. Nimic.

Cum să susţii că românii sunt oameni cordiali
(asta dacă nu-ţi place cuvântul ospitalier), inteligenţi,
(prea) adaptabili, de vreme ce vrei să obţii fonduri
de la magnatul american? Interesant de văzut lista
cu lucrări finanţate de Fundaţia Soros pentru o
Societate Deschisă. Prima pe listă, Firea românilor,
coordonată de Daniel Barbu, Ed. Nemira, 2004.

Mircea Platon caută şi găseşte exemple de
intelectuali cu acea „iubire de neam, ideală şi darni-
că”, pe care şi-o mărturiseşte Sever Dan. I s-a spus –
copil – că poporul lui e „laş, fricos, anost, umilit,
menit să slujească şi să mai primească o fărâmitură
din mila Ungurilor.”Liceanul a fost ofensat de
maghiari ca „puturos, opincar, urs”. Apoi, cartea l-a
dumirit: „când apucasem la carte mi s-au schimbat
cu totul orizonturile.” Aflase şi-i scria fratelui său, în
23 iulie, 1906, că „avem şi noi istoria noastră plină
de mândrie”. Martiriul său pentru neam? Arestat în
’47, după înscenarea de la Tămădău, re-arestat în
’50, ca „vaidist”şi „naţional-ţărănist”, eliberat în ’55
de la Sighet, a murit repede, după chinurile puşcări-
ei. Comandantul Vasile Ciolpan îi găsise la perchezi-
ţie crucea făcută din două lemne. L-a bătut în cap cu
ea, i-a rupt-o, i-a aruncat-o. Iară noi, noi epigonii,
cât de uşor ne debarasăm de marile repere morale!
Pentru Adrian Cioflâncă, Valeriu Gafencu e „erou

contrafăcut” (în revista „22” a GDS). Alţi oportunişti
ne persuadează să sfârşim odată cu „bravii şi cele-
brii”. Sacrificiul suprem, pentru a-ţi apăra patria

(„moartea vitează”), e ridiculizat, ca şi rezistenţa anti-
comunistă. Poporul român să fie „nedemn şi fără
caracter”, de vreme ce a dat atâţia martiri? Mă
întreb: domnul Florian conduce un Institut sau un
Tribunal neokominternist, de vreme ce, cu agresi-
vitate bolşevicioasă, foloseşte argumentele fostului
Tribunal al poporului, condamnându-i la pătimiri
postume pe Valeriu Gafencu, pe Iustin Pârvu, pe
Mircea Vulcănescu, pe Ţuţea, pe Gyr, pe Crainic...
Pentru domnul Florian nu există un cetăţean de
onoare ca Vintilă Horia, care, în revista „Meşterul
Manole”, la fel ca Mircea Eliade mai devreme, expu-
nea crezul intelectualităţii interbelice: „Noi tindem
să realizăm fenomenul invers: inocularea Europei cu
ser românesc.”

Aleşii, ca Mircea Vulcănescu, ca Iorga, ca Gh. I.
Brătianu, care s-au dedicat neamului (şi nu consu-
mului de Vinul Cavalerului şi alergatului la volanul
bolizilor de lux), oameni întregi, incapabili „de
veşnica forfecare a propriului popor” (M. Platon)
sunt ca şi scoşi din cărţi. În acel nefast Index libro-
rum prohibitorum proletcult, au figurat Origines et
formation de l'unité Roumaine şi O enigmă şi un
miracol istoric: poporul român de Gh. I. Brătianu,
mort martiric în temniţă. Iar aceste cărţi capitale nu
se bucură de un tiraj de 15000 de exemplare ca În
jurul Marii Uniri de la 1918, lucrarea demitificato-
rului Lucian Boia. Îl mai punem pe Brătianu în mâ-
na elevilor? De ce-am face-o când soluţia gherma-
nilor e stat federativ? După Boia, am avut parte de
„statalitate întârziată”. Ce s-o mai păstrăm?

Mircea Vulcănescu, mort martiric în celula
îngheţată, se află încă sub sentinţa „criminal de
război”. Neadevăr! Nedreptate strigătoare la cer!
Iorga, ucis martiric, e văzut în siajul lui I. Ludo, ca
„vulcan care scuipă borş”. De ce? Pentru că nu place
spusa lui tăioasă din Lupta pentru limba română,
1906, pe care o citează Mircea Platon: „România să
nu fie «statul cârpă al unui popor – zdreanţă care nu
înţelege să fie stăpân acasă la dânsul».” Şi cum să ne
europenizăm cu Doina lui Eminescu, declarată xeno-
fobă, toxică, poluantă, epitete culese de P. Ursache de
la detractori. De ce? Pentru că, în absolut toate va-
riantele, Eminescu a păstrat versul „de la Nistru pân'
la Tisa”? Nu lipseşte, repet, din niciuna dintre vari-
ante, cum subliniază Petru Ursache în prefaţa la
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ediţia Doina, Timpul, Iaşi, 2000. În cazul ăsta, nu
numai poetul, dar România toată e un cadavru de
înghesuit într-un troller căruia trebuie să-i tragem
fermoarul, cum propusese un de-sacralizant.

Tot P. Ursache analizează frisonul europenizării,
care nu ne-a cuprins de azi – de ieri. Romanticii
(generaţia Eminescu) voiau o familie europeană
„unită”, pe temei idealist. Se cerea patetic inte-
grarea „de fond şi stil de viaţă” (P. U.) „din Carpaţi
în Sicilia, din Alpi în Pirinei”. Şi mai spune Petru
Ursache despre domnitori şi cărturari - movileşti,
cantacuzini, cantemiri, brâncoveni – că au trecut
prin lumina Italiei „ca la ei acasă”, fără a-şi trata
ţara ca pe o bolnavă incurabilă, „altfel” decât ţările
normale, aşa cum o fac istoricii „altfel”. Lor nu le
mai place cuvântul patrie (spuneţi-i atunci moşie,
dar iubirea de moşie e un zid), nu le mai plac
cuvinte ca vatră, sat, chit că pe acolo s-a născut
veşnicia, nu în satul global planetar. Cât despre
ţăran – wow! – el a murit „ca proasta” în războaie,
ca să-şi apere, din linia întâi, fâşia de pământ, mica
şi marea familie creştină. Iar nouă ni se tot repetă
că trecutul istoric e penibil ca şi românul, ca şi
limba lui, ca şi cultura lui, tăindu-se predilect firele
care-l ţes pe homo sapiens : mitul şi religia.

Mircea Platon cheamă în sprijin „elitele Româ-
niei vechi, de până la 1948 – anul cumplitei Refor-
me” – pentru că „avem moduri de acţiune, modele
de edificare a naţiunii române pe care le ignorăm”.
Şi, cu „optimism disperat” (sintagma lui Marian
Popa, din interviul luat de Cassian Maria Spiridon
în „Convorbiri literare”, nr.5, mai 2000), optimism
pe care îl resimt şi eu, notează decis: „România are
tot ce trebuie pentru a fi o naţiune bine întocmită.
Doar că firele sunt conectate greşit” (lucr. cit.,
pag.9). Vinovată? Pseudo-elita, care îşi face selfie
în jurnale, ignorând „potenţialul identitar
moştenit”. Ideea naţională trebuie uitată în
debaraua cu lucruri inutile, nefuncţionale. Muncă
şi merit, formula eminesciană, se aplică oare sub
ghinion Iliescu, sub ghinion Constantinescu, sub
ghinion Băsescu sau sub molcomul ghinion
Iohannis? „Forme fără fond” sau, cum le numea
Eminescu, „forme lipsite de cuprins”, avem din
abundenţă. Şi tot înapoi la Eminescu trebuie să
meargă politicienii care-i nesocotesc spusa: „Oricât

de mulţi oameni răi s-ar găsi în această ţară, nu se
găseşte nici unul care ar cuteza să pună numele său
sub o învoială prin care am fi lipsiţi de o parte din
vatra strămoşilor noştri”. Postsocialist, s-au găsit.

A rebours, Mircea Platon s-a întrebat şi se
întreabă ale cui sunt „elitele” astea. Ale cărui po-
por? „Elitele de astăzi sunt caimacul altui lapte”,
nemaifiind „organice”, ci „parazitare şi necinstite”.
Nu numai că dau la o parte interesul etnic, dar in-
tră în conflict cu el. Homines novi taie rădăcinile,
refuză modelele, sfărâmă statuile, opţiunea peda-
gogilor de şcoală nouă fiind omul poster, supus la
ceea ce sociologul Leo Kuper numeşte „colonizarea
minţii” (p. 383). Şi ce face un ins colonizat mental?
Îşi denigrează poporul, istoria, cultura. Specific
naţional? La el au dreptul doar naţiunile avansate
şi asta pentru că ne aflăm în post-naţionalism
etnic, aşadar membri ai „naţiunii noţionale, fără
popor” (p. 399).

Cum spuneam în altă parte, tânărul eseist a
fost acuzat de crypto-fascism; Proust-ul comunis-
mului, Vl.Tismăneanu, care a impus prin Raport
viziunea sa nostalgică asupra stalinismului, l-a per-
siflat ca pe un soi de „Căpitan”. În criza morală pe
care o traversăm, lecţiile de verticalitate sunt înghi-
ţite cu noduri sau violent respinse. Platon s-a văzut
”demascat”, judecat şi condamnat ca reacţionar,
conservator, „momit de sloganuri religios-naţio-
nale”; şi colivar, ţinând adică de farfuria cu colivă
peste groapa vechilor naţionalişti „expiraţi”.
„Apostolatul în spiritul etnicului românesc” (for-
mularea lui C. Rădulescu-Motru) a fost lung şi
greu, iar M. Platon bine ştie că demitizarea elitei
adevărate, cu grija trecutului comun, nu-i de-a bu-
nă. Că procesul de distrugere întreprins de risipi-
torii, deloc puţini, de patrimoniu nu poate fi sto-
pat, măcar încetinit, decât prin coeziunea celor în-
că tăcuţi. Prin refuzul invitaţiei agenţilor de dizol-
vare la nation - bulding, adică la de-construc-ţia şi
la re-construcţia naţiunii româneşti, atâta timp cât
(mai) este.
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EUGEN D. POPIN

evanescență *

1 .

apoi
ea
pământeanca
n-a mai fost
așa cum se întâmplă
adesea
deodată
fără
vreun semn

pe malul râului
erau
ca de obicei
salcia
desfrunzită
clipocitul blând
drumeagul
pustiu

2.

însingurat
nu consimt
să renunț
smerit
la ceva
despre care
eram convins

că mi se cuvine

într-un târziu
dintr-un colț
al nesfârșirii
surâsul blând
al pruncului.. .

nimic
nu ni se cuvine
. . . !

3.

știu
de-acum
va trebui
să răzbesc
de unul singur
cu rucsacul
doldora
de prihane
să urc
până-n tulburele
amurgului
care
mă va răsfrânge
în brațele
pătimașe
ale nopții

4.

sub lampioanele
bulevardului
umbre
își fac rondul
desfătându-se
voluptuos
pe asfaltul trotuarelor

frânturi de dialog
se rostogolesc
înspre rigolele
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calea
până la
râul
din care
curgem
până la
făgăduința
în care
voim
a fi
ori
vom fi
poate
cândva

refugii

***

tăcerea
vecinătatea
în care
suntem

decât
uneori

***

așternem
gânduri
unele
lângă
altele

magie
firescul

***

lângă
pendula

flămânde

catapultat
un muc de țigară
zace nerușinat
de-a curmezișul
străzii

bătrânul cerșetor
îl adună
liniștit

5.

ai alungat
urmele noastre
din preajma-ți
fără să-ți pese
câtuși de puțin
nici măcar
de jumătatea ta
din seninul dimineților

ai strivit
triumfând
fierbințeala buzelor mele
rămasă pe buzele tale
învinețindu-le

neîndoielnic
ai acum
totul
numai pentru tine
dar nicidecum pentru amândoi

6.

nimic
n-a fost
mai depărtat
decât
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tăcerea

dialog
întâmplare

***

lutul
lipit
de tălpile goale

țipătul
împerecheat
cu trăsnetul

certitudine
cer azuriu

***

iubirea
fidelitatea
memoriei

firimituri
umilință
dezgust

nuanțe
adulter

***

gol
difuz
noapte

străbat
orgoliul
refulării

ecouri
ciudate

prăfuită
fereastra
întredeschisă
întunecată

alături
câteva raze firave

***

ariciul
învăluit
în
ambiguitatea
înserării

poteca
pustietatea

***

aici
de-veniți
pe rând

dinainte-ne
gânduri
nerostite

contur
răstimpuri

***

albul
florii
de măr
la umbra
streșinii ruginite

stropi
de ploaie
umplu
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sporesc
deșertăciunea

în
nemărginire
imaculatul
neîntinarea

nori
sângerând

***

de
cealaltă
parte

rămânem
necunoscutul
labirintul

câmpia
seninătatea

***

singurul
veșnic
ireversibil

adăpostul
mărturisirii

epifanii

***

limpezi
cuvintele
stârnesc
seninul

***

mă
destăinui
cuvintelor

deasupra
genunea
cerului

transparență
înălțare

***

neștiută
tăcerea
scrijelită

sânge
transparent
picurând

învins
învingător

***

tăcerile
tălmăciri
necuvântate

pustnicie
flacăra
veghea

necuprinsul
cast

***

slove
tulburi
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ecouri
nedeslușite

***

împătimit
pârâul
ascultă
respirația
celor doi
adolescenți
opriți
pe puntea
dintre maluri

***

între
poteca
îngustă
și peretele
abrupt

mareea
golful
nisipul
reavăn

***

linia
care
ne desparte
de propria
noastră
umbră

geamăna
imaculatului
a zăpezii
cățărată
pe piscuri

***

îngeri
în pustietatea
lanului
de grâu

maci înfloriți
luna palidă

***

tainicul înnoptării
peștera pustnicului
pustie

deasupra
răscrucea

***

chiciură moale
pe crizanteme ofilite
ivitul aurorei

depărtările
tulburi

***

lacom
devorând verdele crud
cosașul

stele
licăr palid

* din volumul "evanescențe" în curs de apariție
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semnul înțelepciuni (cu sensul de Sophia) ca rezultat
al cunoașterii (al gnosis-ului) și al recunoașterii și al
acceptării limitelor.

Prin prisma filosofiei stoicilor, care explicau ac-
tul divin al creării lumii și însăși existența acesteia
prin prezența activă în întreaga creație a unor părți
ale divinității numite logoi spermatikoi, Rodica Braga
înțelege actul poetic prin același raport dialectic
golire-umplere: gândul, structură vie și rațională, se
strecoară violent în intimitatea pură a cuvântului spre
a-și slobozi acolo „sămânța” (fără de chip, p. 45). În
actul interpretativ, gândul-bisturiu al criticului ope-
rează, la rândul său, corpul inefabil al poemului pen-
tru a-i extrage seva vie. Cuvintele-metaforă suferă,
astfel, o dublă alterare a transparenței lor de cristal. Pe
de altă parte, în esența lui primordială, cuvântul nu
este decât entitate „aseptică”, iar, pentru a deveni me-
saj liric, el trebuie să se încarce de „otrăvuri subtile”,
să suporte „sucirea pe-o parte și alta”, adică perpetua
suferință a devenirii metaforă (suferința cuvântului, p.
54). Uneori consecințele actului creator sunt nefaste
asupra poetului care, „trădat” și „rănit” de cuvintele-
cioburi, se refugiază în tăcere, unde nu întâlnește
decât gândul, de data aceasta parazitar și lipsit de
forța creatoare a verbului pătruns doar de un steril
„gust otrăvit/ și miros de biserică părăsită” (muchiile
cuvintelor, p. 84). În alt poem, insubordonate, răzbu-
nătoare și chinuitoare, cuvintele unui vers fantomatic
se transformă într-un spin dureros care sfâșie carnea
poetei și-i nălucește-n minte „sclipirea dintr-un vers/
purtat cândva victorios/ pe buze” (un vers mi s-a în-
fipt în carne, p. 88). Versul-spin chinuie ființa poe-
tului prin intermediul unui dublu impuls creator,
daimonic și demonic, amintind, parcă, de lamentația
paulină cu privire la ghimpele înfipt adânc în trup
necesar spre a-i menține vie credința (cf. 2 Corinteni,
11, 7). După ce s-au abandonat torturii (pre)facerii și
au fost „folosite” spre a compune corpul de lumină al
poemului, cuvintele își revendică dreptul la indicibil,
o demnă retragere în Câmpiile Elizee originare pen-
tru acești „bieți soldați visători,/ cu pieptul descope-
rit/ și arma uitată-n rastel” (salvarea cuvintelor, pp.
43-44). Eliberând ființa creatoare a poetei, cuvintele-
soldați își cer dreptul de a fi, la rândul lor, salvate.

Continuu sfâșiat între conștiința dureroasă a
necesității „violării” purității prime a cuvântului spre a-i

LILIANA DANCIU

Despre trans(a)parența de ametist a poeziei

Volumul Ametist reunește poeme cu tematică
diversă: timpul, viața, dragostea și moartea, poetul și
lumea, dialectica raportului interior/ exterior în actul
creator, cunoașterea universului prin intermediul pri-
virii și reprezentarea imaginii lui în culoare, sunet și
transparență, durerea și bucuria de a fi. Titlul-meta-
foră plasează poezia, poetul și lumea sub semnul unui
inevitabil paradox, conform căruia transparența nu
implică accesul la tainele ei nebănuite și nu conferă
nimănui puterea de a vedea prin ea, ci sporește difi-
cultatea descifrării. În ametistul, una dintre artele po-
etice ale volumului, cele trei coordonate ale creației,
lumea „colorată frumos”, trupul nostru, „rană benig-
nă și iscusită”, și poemul, „o scriere încifrată”, sunt tot
atâtea reprezentări imaginare ale acestui cristal violet.
La rândul său, omul-ametist este destinat unui nobil
și inutil (în sensul etimologic al acelei „nobile inu-
tilități” maioresciene) proces dedalic de umplere și
golire a sinelui: cu privirea-i înfometată, el „fură”
culoarea din lumină spre a-și hrăni ființa, neîncetat
devorată de neființă, „întunericul găunos/ cu limba
lui înspicată/ de șarpe” (Ibidem). De orice fel, creația
apare ca raport echilibrat între forțele cosmice ale
Ființei și Neființei, un joc fericit al hazardului. Con-
trar poemelor din volumul anterior, Timp în derivă
(București, Editura Contemporanul, 2016), unde
raportul poetei cu lumea stătea sub semnul totalei
alterități și negativități, rezultat al unei duble comu-
nicări eșuate, în Ametist, eul liric feminin trece sub
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pentru a atinge superlativul „alcoolurilor limpezite” și
îmbătătoare ale „vorbelor șerpești” (Ibidem). Prin
efortul poetului de a „distila” realitatea în metarea-
litate, poezia devine licoarea tare, aspră și curată a lui
Apollo, demnă de a fi servită de zei și de inițiați în
„pocale aurite”.

Rezolvarea opoziției filosofice pur/ impur oglin-
dită platonician în opoziția suflet/ trup specifică
condiției umane este propusă prin răsturnarea polilor
unui al treilea raport implicit, cel dintre formă și
esență. Astfel, sufletul nu ar mai fi prizonierul nemu-
ritor al unei forme trecătoare, ci ar conține în „candi-
dul său potir de crin” petala albă și senină a trupului
(între ani, p. 24). Tot în planul reprezentărilor mitice
platoniciene ne aflăm și în finalul poemului marginea
și plata, valorificate pe un ton ludic, dar cu atât mai
dureros: „marginea ce am atins-o/ în rotirea mea de
fus,/ fusu-i plin, caierul gata,/ asta-i marginea și pla-
ta” (p. 37). În aceeași ordine de idei, omul se naște
într-un univers sublunar sub lumina călăuzitoare a
unei stele care a lăsat un colț „aprins în stern ca o
făclie” (colț de stea, p. 47). În dorul ei de reîntregire și
de eliberare din „pământeasca ei sclavie” (Ibidem),
steaua „albește” sângele până când omul se metamor-
fozează în pură „traiectorie stelară” (stea căzătoare, p.
28). Poemul lunecătoare ființa pare a răspunde la
întrebarea filosofică, neîncetat rostită de la Aristotel
încoace: ființa e curgere fără odihnă sub soare și sub
stele, într-o direcție pe care „doar albia singură o știe”,
între propriile maluri măcinate cu sârg și depuse în
adâncuri aluvionare. Doar (e)liber(at) de teama de a
nu fi, omul devine sfântul sihastru din mijlocul mul-
țimii înnebunite de ură, ignoranță și neputință, un
sfinx înțelept „cu tainele/ pecetluite” în ființa-i nobilă,
un vas de preț. Libertatea e conținută tainic în inte-
gralitatea celulară a ființei sale, „cum e fructul în
floare”, „cum rămâne moalele-n piatră”, cum „zigu-
ratele de celule cerești” se-nalță mândre și nemuri-
toare în măduva șerpuitoare a spinării. Dar ce este
lumea, se întreabă poeta, dacă nu gând-nălucă, suflet
însuflețitor și vis al somnului divinității? Un gnosti-
cism atipic irumpe din versurile unui adevărat poem
cosmogonic, în care viața nu înseamnă doar „coro-
zivă vibrare” (viață pur și simplu, p. 33), iar lumina
divină conținută de conștiința umană „porționează”
taumaturgic întunericul atât de necesar întru odihnă

fertiliza potențele și libertatea de a fi sfânt purtător al
tainelor divine, destinul pământean al poetului este o
poveste „menită” în transcendent, care „s-a scris” „în
taina dansului turbat” al unor parce, o soartă „vrăji-
tă”, „înnodată într-un vârtej”, din al cărui cerc nu
există ieșire (Ibidem). Nici destinul poemului în lume
nu pare a fi mai fericit, câtă vreme mesajul liric este
înveșmântat în cuvinte, al căror sens este menit „să se
surpe” și să-și piardă „nu doar vigoarea,/ ci chiar înțe-
lesul amorțit” (melasă, p. 52). Cu toate acestea, ce este
înțelesul dacă nu o sublimă coincidentia opposito-
rum, mereu altul și divers de la o sensibilitate la alta,
imposibil de identificat și închis în definiții, menit a
rămâne ascuns sub vălul transparent al tainei, pentru
că altfel – avertizează poeta – „riscați să rămâneți în
conștiințele goale,/ cu buricul expus rușinos” (înțele-
sul, p. 57).

Poetul este „rocă pământeană”, sfânt bethel de-
cantat în stările, etern complementare și opuse, „de
grație” și „de comă” ce-l sfâșie între lumină și întu-
neric, între înălțare și cădere și-i oferă darul șamanic
de a vedea nevăzutul și „lumina interzisă” (stări, p.
66). Poetul este zicere, nu trăire efectivă, iar timpul
său se consumă în procesul creației, nu în realitatea
obiectivă unde este doar temporar găzduit, iar durata
existenței se esențializează în stări interiorizate în
corpul de lumină al poemului: „mi-e dulce, mi-e
amar (...) mi-e dor, mi-e nor/ mi-e soare orbitor” (n-
am vreme, p. 27). Poemul-„alăturare de cuvinte” are
valoare cathartică și soteriologică, căci el încorporea-
ză în trans(a)parența-i o poveste exemplară mai
veche decât lumea: creația este rezultatul unei mișcări
descendent-ascendente, dinspre adâncul întunecat al
haosului potențelor rebele și instabile înspre înaltul
luminos și pur al formei decantate. În spatele pleoa-
pelor închise, dincolo de suprafața translucidă a ochi-
lor ce somnul nu-l cunosc, gândul încearcă să iasă în
lumină și intră în hora magică a „ielelor cuvinte”, al
căror scop este să-și regăsească „izvorul proaspăt,
răcoros” al „dulcilor povești” (XXX, p. 23). Vinul este
licoarea magică a lui Dionysos ce asigură continui-
tatea ritualului povestirii, iar nuanța lui sângeriu-
vineție animă și vitalizează inimile pentru a colora
zicerea. Poezia este, însă, transparență, prospețime și
aspră fragilitate, metamorfoză și decantare dureroasă
a „pulpei” și „culorii” cuvintelor în „oțeturi” fermentate,
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și contemplație. Imaginea ființelor de lumină și întu-
neric, în calitate de semințe ale ogorului ceresc, scu-
turate din spicele secerate de „coasa astrală” pare a
trimite la o străveche credință cu privire la faptul că
raiul este mereu împrospătat cu sufletele eliberaților
din lumea umbrei.

Ambivalența simbolică a ametistului, transpa-
rență modificată și, totuși, conservată, alimentează
tematic și metaforic poemele acestei plachete. Puri-
tatea cristalului neutralizează puterea mistică a licorii
zeului excesului și al dezlimitării extatice a sinelui,
împiedicându-l pe cel care o consumă să rămână pri-
zonierul transei. Dar, ce rost are să consumi băutura
sacră și să nu te cufunzi în întregime în beatitudinea
întâlnirii cu Dionysos? În plan mistico-ritualic, a bea
vin dintr-o cupă de ametist pare a avea finalitate pro-
tectoare pentru spiritele apolinice care experimen-
tează rațional tenebrele abisului născute din deliciile
licorii magice, fără a fi înghițite de întunericul lacom
al simțurilor. În planul creativității artistice, poemul
devine o cupă de ametist care interiorizează în trans-
parența corpului său de cuvinte alese emoția vie și
sensibilitatea dureroasă a poetei, indicibilul mocnind
în arderile sale viscerale. Neutralizând efectele devas-
tatoare ale beției dionisiace specifice procesului crea-
tor, poemul-ametist este întins ulterior cititorului
care-i soarbe și-i gustă deliciile în deplină siguranță,
fără teama de a se prăbuși în abisul sfâșierilor și al
dezechilibrelor interioare conținute.

Cu toate acestea, simbolismul poetic al ametis-
tului este mult mai profund și surprinde eterna și
tragica, condiție umană. Lipsit inițial de margini, omul
le primește la intrarea în această lume a formei și a
luminii, pentru a evidenția transparența de cristal a
sufletului; odată cu trecerea timpului, marginile-i „se
topesc” iar „păcatele” vieții colorează ceea ce era odi-
nioară translucid și cristalul devine ametist (mi-am
topit toate marginile, p. 64). În toate poemele Rodicăi
Braga se remarcă, de altfel, o predilecție pentru valo-
rificarea simbolică a culorilor R.O.G.V.A.I.V., sacre
iluzii optice într-un alt joc creator, cel al luminii ce ne
vrăjește privirea ca să vedem colorat un univers tran-
sparent. Aceasta este marea taină a universului
revelată nouă de către poetă, gnoza fundamentală a
mesajului său liric: culoarea e iluzie creată în privirea
înșelată de lumină, iar lumea este, prin urmare, o

varietate cromatică de alb și negru, de reflecție (exte-
riorizare) sau de absorbție totală (interiorizare) a
luminii.

În poemul ce dă și titlul volumului Stacojiu (Si-
biu, Editura Imago, 2000), viața și poezia sunt
nedespărțite în ființa de lumină a poetei, energie
pură prezentă sub pleoape, în privire și în fiecare
atom al corpului: inițial „soarele stacojiu palpită în
ritmul clopotelor duminicale” până când compozitul
va deveni „doar crud stacojiu” (p. 182). În calitate de
prag de trecere de la lumina zilei la întunericul
nopții, „rumenul asfințit” este un timp de cumpănă
„stors de culoare”. Între conștiința trează, lucidă, cre-
atoare a poetei și întunericul adânc al subconștien-
tului-izvor se strecoară gândul-spin încărcat de po-
tențe care însângerează spre a străpunge spre „în
afară”, dar rămâne „opăcit/ ca mustul cel dulce în
butoaie,/ decât să se otrăvească pe el/ cu omeneștile
minții puroaie” (asfințit, p. 21). Roșul răsăritului și
cel al asfințitului așază în echilibru lumina și întu-
nericul, diurnul și nocturnul, apolinicul și dionisia-
cul. Răsăritul este „gălăgios”, „cu torțe vii pocnind”,
„aruncare la loc/ în tine însăți/ în locul care îți este
măsura/ și acasa ta” (acul busolei, p. 79), în timp ce
asfințitul cufundă lumea în liniște și nemișcare.
Altădată, înserarea surprinde o varietate de roșu
sacrificial și devine arteziană de „sânge zglobiu,
sânge sprințar” revărsat pe albastrul cerului rămas
livid după scăpătatul globului de „aur lichid” al unui
alt orizont (înserare, p. 69). Între aceste două vari-
ațiuni de roșu, cel auroral luminat de „flăcările
sprințare” ale sângelui și cel crepuscular atins de
„miresmele toamnei”, se deschide dureros „crevasa
acestei treceri dintre ani” (între ani, p. 24), viața.
Ambiguitatea pecetluiește destinul poetului în
ipostaza soarelui, orb în propria-i ardere, care pe sine
se mistuie până la întunecare, a cărui incandescență
luminează și orbește deopotrivă (mistuire, p. 36).
Poetul luminează lumea și-i colorează generos
umbrele; unele îi vor reflecta lumina (poate fără a se
lăsa pătrunse), dar altele o vor consuma lacome.

Universul de lumină este armonie sublimă de
culoare și sunet. Folosindu-se de sensibilitatea și
deschiderea mistică a lui poeta vates platonician și de
precizia laborioasă a lui poeta artifex aristotelian,
Rodica Braga încadrează starea lirică în actul poetic,
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este un Samson adolescentin cu „o torță în loc de
păr”, cu tăceri prețioase întrerupte de interogații
înțelepte specifice doar gândirii pre-conceptuale: „mă
întreabă lucruri negândite: unde stă apa în cer?/ dar
pământul, acolo, în senin?/ de ce numai Dumnezeu/
este nemuritor?/ infinitul încape în mintea omului?”
(căpriorul, p. 10). Făptura nepotului devine statuară,
un zeu al vieții și al timpului, „cu pasul calm de linx”,
„cu ploi de stele-n păru-ți”, în structura căruia sideful,
opalul, fildeșul, cuarțul și onixul se îngemănează cu
arome calde de „lemnul dulce,/ aromat” (creanga-n
floare, p. 30). Copilul devine oglindă a universului,
cosmic și terestru, în tot ceea ce are auroral și pur:
„alba lumină de lună” sub piele, „focul soarelui îm-
blânzit” în priviri, albastrul cerului în venele de sânge,
trupul agil, „o coardă de vioară/ atinsă de-un flutur,
ți-e mâna delicată/ o nervură de frunză”, adevărată
făptură de lumină care împrăștie tenebrele timpului
crepuscular al adultului (nepotul, p. 31). Concretețea
făpturii ieșite în lumină a nepotului este transpusă în
imagini abstracte, sugerând aceeași puritate de înce-
put proaspăt, cu puternice ecouri oximoronice în făp-
tura fragilă a bunicii, devenită fulg în așteptarea
exploziei de emoție și iubire ce o va topi iremediabil
(un fulg, p. 39).

Întrebarea cu privire la raportul omului cu
infinitul este reluată în poemul următor, construit
după modelul platonician al dialogurilor socratice.
Dialogul cu micul, dar înțeleptul Socrate, inocent și
profund deopotrivă, obligă înțeleptul la scrutarea
amănunțită a propriei ființe în vederea unei ultime
încercări de autocunoaștere și, implicit, de comuni-
care de sine lumii. Aporia prilejuiește poetei revelarea
unui adevăr transparent și totuși atât de dificil de
văzut: o limită nu face decât să deschidă perspectiva
spre un alt orizont, iar limitele tuturor lumilor devin
tot atâtea deschideri spre infinit. În această infini-
tudine de lumi finite, gândul omului care le conține
pe toate este infinit (greu cu gândurile căpriorului, pp.
11-12). Într-un alt poem, căpriorul devine rândunel,
„straniu funigel” zburând liber și pribeag deasupra
mării, unde peștii rândunică, prizonieri ai adâncului,
visează la zbor în înalt (pasărea mării și a soarelui, pp.
13-14). Versurile devin o tristă meditație cu privire la
raportul omului cu timpul – libertatea fâlfâirii de
aripi, semn al pribegiei spre viitorul încă necunoscut,

prin apel la cele șapte culori de bază. Cum zilele săp-
tămânii nu sunt doar matematice unități de măsurare
a timpului, ci stări emoționale specifice, zilei de Luni
îi corespunde roșul plin de energia primordială a
începutului, lui Marte, oranjul, violetul colorează ziua
lui Saturn, pentru ca toate să fie decantate în albul-
lumină al duminicii Soarelui (culorile săptămânii, p.
67). Este o eternă spirală a creației, ieșită din întuneric
în lumină și, din aceasta, sfâșiată în marea, dar atât de
modesta diversitate cromatică a lumii, mereu atrasă
irezistibil spre izvorul din care s-a ivit. Ființa trăiește
în mijlocul unei explozii, a unei „risipe”, cum ar spu-
ne Blaga, de culori strălucitoare: „albul pur”, „verdele
trecut de-amiază/ galbenul pătat cu brun./ roșul
îngroșat de negru, și albastrul subțiat/ (...)/ violetul
cam frivol”, „indigoul, bisturiu”, „negrul obosit, uscat”
(marginea și plata, p. 37). Dar nu numai strălucirea
doare, ci și „pălirea” culorilor vieții și „lunecarea în
apus” (Ibidem). Lumea poate fi și un peisaj profund
monoton, unde „albul e un întuneric fără spor” (e
ceață ca-n altarele de jertfă, p. 20), în care, asemeni
poetului zăpezilor de altădată, Rodica Braga lansează
triste interogații, înecate în nostalgie: „unde sunt pă-
sările/ pe-o vreme ca asta?/ ce speranță mai clocesc/
sub penajul cariat de umezeală?/ în care celulă a în-
tinderii mute/ e încarcerată vibrația sunetului?”
(Ibidem). În aceeași notă ușor pesimistă, poeta con-
stată că există imaculare în acest univers al devenirii
și însuși visul albului este de a deveni culoare, că, în
sine, albul nu este decât travestiul decăderii, mai exact
al „unui gri cu pistrui” (gri cu pistrui, p. 62).

Poemele inspirate de făptura de lumină și pri-
măvară a nepotului, dedicate lui Radu, căpriorul-rân-
dunel atât de înțelept în inocența-i deopotrivă aser-
tivă și interogativă, sunt scrise într-o notă ludică
proaspătă, pigmentată, însă, pe alocuri cu accente de
dureroasă tristețe. Apoziția-metaforă stănesciană, care
asimila și ambiguiza abstracțiunea iubirii și concrete-
țea leoaicei pentru a sugera durerea fizică a îndrăgos-
tirii, a schimbat pentru totdeauna modalitatea de
construcție a imaginii poetice. Portretul copilului din
poemul căpriorul este construit pornind de la același
artificiu sintactic pentru a-i creionarea trăsăturile în
culorile vii ale naturii: „obrazul accentuat arămiu”,
„transparența verzui-albăstrie a inocenței” ochilor ce
purifică și reanimă tot ceea ce privirea lui atinge. El
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ment o paralizează, deopotrivă, în ritmuri „pure,
imaculate”, iar „suflarea” ei persistă doar „încolăcită/
în fiorii dureroși ai măduvii stârnite” (Ibidem).

În reprezentarea simbolică a universului în
totalitatea sa, ca unire a lumii de sus și a lumii de jos,
a masculinului și femininului, sunt folosite două tri-
unghiuri intersectate, unul cu vârful în sus, celălalt cu
vârful în jos. Tot astfel, în universul poetic al Rodicăi
Braga, triunghiul conceptual poetul-lumea-poemul
intersectează triunghiul tematic cu laturile sale esen-
țiale dragostea, viața și moartea, într-o circularitate a
implicitului și a permanentei deveniri. În planul
metarealității poeziei, aceste șase unghiuri se circum-
scriu rotunjimii egale cu sine însăși a cercului, un
ouroborus (con)damnat a-și consuma la nesfârșit
limita și a nu cunoaște decât eternitatea. Atinsă de
iubirea divină, poeta însămânțează cuvân-tul cu
gându-i demiurgic pentru a da naștere poemu-lui-
viață (și, de ce nu, a vieții-poem, prin intermediul
fiilor și al nepotului); viața presupune limită dinami-
tată de o sete neostoită de dezlimitare, posibilă doar
prin moarte, care, la rândul ei, devine începutul unei
alte vieți, sub soarele unei alte iubiri, în universul
esențializat al poeziei.

oglindirea noului în vechi, a cerului în mare, apele
celeste și cele terestre despărțite fiind de zborul stolu-
lui negru. La rândul său, copilul are conștiința dure-
roasă a trecerii timpului ce-i provoacă o dublă sufe-
rință - a propriei maturizări, căci „a crește înseamnă
durere” (durerea rândunelului, p. 17) și a trecerii
bunicii înțelepte.

La piață cu rândunelul pare la prima vedere o
poezioară simplă despre o bunică și nepotul ei la
piață, pierduți în vârtejul oceanic al mulțimii anoni-
me. Într-un registru grav, textul propune, însă, câteva
antiteze sugestive: piața, străvechi univers al aromelor
și deliciilor gustative și olfactive este astăzi un spațiu
citadin aglomerat și sufocant, al nervilor și al gălăgiei.
Omul contemporan a uitat spiritul negoțului și a
transformat o artă a dialogului și a comunicării într-
un spațiu al haosului. Grădina de legume devine
singurul loc unde căpriorul poate simți binefacerile și
prospețimea pură a naturii, căreia și el îi aparține,
încă. În egală măsură, La piață cu rândunelul poate fi
citit și ca un poem-parabolă în cheie gnostică: deși
adultul, „căzut” în concretețea realității profane, hylice,
a vieții, îl atrage pe căpriorul-lumină în bazarul gălă-
gios și fals al concretului, inocența acestuia este atrasă
de adevărul simplu și de autenticitate. Prin cunoaș-
terea lor exemplară, copiii au puterea de a se salva, iar
lumea se poate elibera din formă și iluzie doar
urmându-i.

Cu alt prilej, piața devine un spațiu insular unic,
un Centru sacru viu în peisajul urban civilizat, dar
amorf, unde, cuprinși de extazul mercantil, oamenii
devin o sfântă mulțime gălăgioasă și cotropitoare,
determinând piața să vibreze într-un cântec ciudat,
cu accente stridente de violoncel, mătăsoase de chita-
ră și foșnitoare de vioară. Hrănindu-se din rumoarea
și energia mulțimii, viețuind din sângele ei, piața
devine o ființă fabuloasă ce-și cântă amărăciunea și
durerea (concert în piață I, p. 55) însingurării după ce
a fost părăsită. Antica reprezentare alegorică a lumii
ca scenă, mult prea des valorificată, este înlocuită de
Rodica Braga cu aceea a lumii ca o imensă piață. Nu
un bâlci pestriț al deșertăciunilor, ci un spațiu vibrant
și viu, peste care tristețea apăsătoare de ametist alune-
că de îndată ce „cântecul e pe sfârșite” și mulțimea „se
clatină amețită” (concert în piață II, p. 65). În mod pa-
radoxal, ceea ce animă această colosală vietate instru-
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Trei elemente

„Man kann Licht nicht beschreiben
wie alles was einfach ist“

(Karl Krolow)

Nu putem descrie lumina
precum nu putem descrie apa
sau nu putem descrie aerul

şi totuşi
fără lumină, apă sau aer
viaţă nu ar exista

gratis primim lumina
gratis primim apa (nu chiar întotdeauna)
gratis primim aerul

lumină, apă, aer,
- trei elemente
vitale.

Noiembrie

E noiembrie acum, luna
aflată la răspîntie
între două anotimpuri,
păsările călătoare au plecat
ducînd cu ele toată bucuria verii,
recoltele de pe cîmp au fost adunate,
copacii au rămas goi, văduviţi de frunze,
şi plouă, ploaie rece şi deasă
iar uneori dimineaţa e ceaţă
şi vîntul ia cu sine ca un magnet
frunzele galbene, căzute din copaci
şi aşteptăm primul îngheţ.

Noiembrie, ingrata, e luna de tranziţie
aducînd cu sine, uneori,
şi prima zăpadă.

MIRCEA M. POP

Marea călătorie

Stăteam singur în noaptea de smoală
fără lumină în odaia sumbră şi goală,
doar cîinii, afurisiţi, lătrau întruna,
rănind astfel tăcerea, speriind luna,
încerca din mine lutul
să se obişnuiască cu nevăzutul,
doar cîinii, afurisiţii, lătrau de ceasul morţii
adunaţi cu toţii chiar în faţa porţii,
rănind astfel tăcerea din jur şi din mine
spre marea călătorie ce presimt că vine.

Cîteva gînduri pentru Walt Whitman

Cu tine alături, Walt Whitman,
pot cînta oriunde, oricînd, oricum
şi despre orice,
generos eşti tu şi generos ţi-e versul
care răzbate plin de bunătate
după aproape un secol şi jumătate.

Cu tine alături, bătrîne înţelept
Walt Whitman
mă simt mai aproape de poezie
de cel care o citeşte
sau de cel care o scrie
lăsînd gîndurilor şi sentimentelor sale
frîu liber, să zburde în voie.
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Deşi

Deşi e întuneric
eu te pot vedea
îţi pot vedea ochii
două flori de nu mă uita,
îţi pot vedea faţa
cu părul castaniu
îţi pot vedea trupul
bine legat
şi mersul ţanţoş.

Deşi e întuneric
eu te pot vedea
cu ochii minţii
ori în vis.

Părere

Cred că
dacă ar fi mai şmecher
adevărul n-ar umbla
cu pantalonii rupţi
desculţ
pletos şi bărbos
ci
precum minciuna
elegant
cu pantofi de lac
proaspăt tuns
şi ras.

Elegie

Cine mai ştie ceva, oare,
despre bătrânul acesta
încovoiat ca un semn de întrebare
care cu greu trage ale sale picioare
dinspre griul bloc spre parcul verde

multele sale cărţi au rămas necitite,
gândurile sale în ele sunt risipite,
întrebările puse fără răspunsuri sînt
iar el, nevoiaş, bolnav şi trist,

ca mîine, fi-va – precum toţi ai lui - .. .pământ.

Despre poeţi

Privilegiaţi de soartă fiind
poeţii scriu cărţile viitorului,
gândurile şi sentimentele lor
rămân o mărturie vie
a trecerii lor pe pămînt.

Altruişti, poeţii lasă frîu liber
gîndurilor şi sentimentelor lor
îmbălsămînd în cuvinte alese
viaţa lor aşa cum a fost
sau cum şi-ar fi dorit să fie.

Poeţii scriu noaptea sau ziua
ori de câte ori inspiraţa îi ispiteşte,
pun pe hârtie frământările lor
dând la iveală nucleul poemului
menit a fi ştafetă pentru cei de mâine.

Apăs pe bemolii tristeţii

Apăs pe bemolii tristeţii
cu degetele amintirii
şi gestul meu spontan
îmi lasă o rană de sânge
nu pe trup, ci pe suflet.

Rănit, sufletul poetului
e ca o pasăre neagră
pe jumătate moartă
care respiră tot mai rar
cu ciocul întredeschis.

Bemolii negri ai tristeţii
îşi au muzica lor aparte
şi te poartă într-o lume
cu totul şi cu totul aparte,
neîntâlnită nici într-o carte.
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nu să ne ajute!
Până una alta, la vremea aceea, părinţii mă zoreau

cu lecţiile de pian.
Eu, ca şi copilă, crescută în sensul jurământului făcut
cândva, nu vorbeam, aşadar, ungureşte şi întorceam
capul atunci când treceam pe lângă şcoala ungurească
şi casa lui Ady1.

N-am mai ajuns să merg la pension. Să ne mul-
ţumim cu faptul că prin voia lui Dumnezeu am scăpat
teferi la casa noastră, căci dintre cunoscuţii noştri unii
„au fost luaţi” şi n-aumai revenit.

La liceu, am avut în clasă două fete maghiare, bo-
gate de fel. Fără îndoială se simţeau şi ele vulnerabile,
aşa cum şi noi, lipsiți de origine „sănătoasă”, nu ne prea
simțeam în siguranță. Ei bine, ele au învăţat româneşte.
S-au perfecţionat de la o lună la alta. Au ştiut să se
adapteze. Trebuie menţionat faptul că nu a fost cazul
tuturor ungurilor care, în număr covârşitor, vorbeau
foarte prost româneşte sau, pur-şi-simplu, refuzau să
ne vorbească limba.

Noi, români, nu am reuşit să ne adaptăm la fel de
bine acelor vremuri.

Pe cele două colege le întâlnesc şi acum, sunt
amândouă „aranjate”, dimpreună cu familiile lor.

Una dintre ele se căsătorise cu un ungur din Arad,
fiu de pastor, neavând nici el dosarul prea sigur. Cu
pastorul a avut două fete, Ariela şi Angela. Copilele
vorbesc perfect româneşte, sunt deplin integrate, se
mişcă în cercurile puterii, ba au întreţinut relaţii până
şi cu Petre Roman, pe care l-au cunoscut ca studente.
De la ele am aflat că Petre Roman ar fi nepot de rabin,
că taică-său a fost cândva revoluţionar, ca apoi, în
regimul comunist, să ajungă profesor la Politehnică.
Ambele fete au posturi bune, „la Stat”, au casă, maşină,
într-un cuvânt, tot ce-şi poate dori un om.

Noi, mai puţin.
Aveam o bună prietenă de vârsta mea, cu care ne-

am nimerit în aceeaşi clasă la liceu – o chema Corina şi
era româncă. Nu vorbea ungureşte, fidelă şi ea
promisiunii făcute după Dictatul de la Viena. Era fiică
de general „vechi”. Ai ei se simțeau, pe drept cuvânt,
periclitaţi - aveau şi de ce, iar Corina ştia asta. A fost
nevoită să se „adapteze” şi ea într-un fel. S-a pus să
înveţe limba rusă.

Primul nostru profesor de rusă a fost un nobil
polonez, refugiat după invadarea Poloniei, şi nu dascăl

HOREA PORUMB

LIMBA NOASTRĂ *

Ne aflăm la etajul unui imobil destul de modest de
pe o stradă ce urcă în pantă pe lângă Cimitirul Central.
Încăperea, deşi îngustă, are o fereastră panoramică ce
dă spre morminte, unde verdeaţa şi ciripitul păsărelelor
te fac să uiți orice alt inconvenient.

Femeia îşi aminteşte…
Locuiam într-un oraş transilvănean unde, în tim-

pul Războiului, am văzut scurgându-se refugiaţii veniţi
din Ardealul de Nord. Ni se povesteau lucruri oribile
despre maghiari, despre cruzimea lor, despre ura ce o
nutresc faţă de români, despre masacrarea românilor,
despre iredentismul lor etc. Ungurii pe care îi aveam
vecini tăceau mâlc şi, deşi cu ei ne avusesem dintotdea-
una în relaţii bune, noi, românii, am jurat atunci să nu
mai vorbim niciodată ungureşte.

Eu, în afară de rusă, nu vorbesc nicio limbă străină.
Nici Suzana Gâdea, fost ministru al învăţământului
ceauşist nu vorbea, a şi afirmat acest lucru cu mândrie
odată, în public: „Nu am învăţat nicio limbă străină şi,
uite, am ajuns ministru!”
Dar, în cazul meu, tărăşenia a fost diferită.

… Imediat după „Eliberare”, părinţii îşi mai făceau
încă socoteală la care pension să mă trimită: la ursuline
la Sibiu, sau la Notre-Dame la Bucureşti? Se mai vor-
bea că vin americanii şi că ar trebui, poate, să începem
prin a învăţa să vorbim englezeşte.

Uite că americanii au venit în cele din urmă, dar
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de meserie. Evident că îi lipsea pedagogia şi că la orele
lui nu învăţam nimic. Am fost uimită să-mi surprind
prietena copiind la examenul de rusă - era silită s-o
facă, mi-a mărturisit ea ruşinată, „pentru supravieţu-
ire”.

Odată, polonezul a venit în clasă băut – era şi el
din neam slav. Ca să-şi bată joc de el, elevii l-au
întrebat în batjocură: cum se spune „ţuică”, dar „vin”?
Omul a ieşit plângând şi nu a mai revenit. De atunci, la
rusă n-ammai avut profesor...

Corina a fost mutată de la şcoala de fete la şcoala
mixtă, nou înfiinţată. Eu nu. N-am înţeles de ce. Mai
târziu am ajuns la şcoala mixtă şi eu, atunci când
şcoala de fete s-a desfiinţat. Acolo funcţiona un
profesor de rusă adevărat. Am descoperit că, în lipsa
mea, Corina ajunsese prima la rusă. Eu eram, în
schimb, nulă. Riscam să repet anul tocmai din cauza
limbii.

„Te iert şi-ţi schimb nota dacă te pui pe învăţat”, m-
a încurajat profesorul.

Aşa se face căm-am pornit şi eu.
Am ajuns să fiu bun la rusă, deşi, date fiind

circumstanţele, de atunci am cam uitat-o. Alte limbi n-
ammai avut ocazia să învăţ.

Pe lângă româna, rusa e singura limbă ce pot
îndrăzni să spun c-o ştiu!

Și la ce mi-a folosit?!
Nici lecţiile de pian numi-au fost de vreun folos...

TANCULRUS

Propaganda asta, războinică şi mincinoasă, mă
înnebuneşte! În rândurile următoare, însă, e vorba
despre amintiri trăite, dintr-un război în curs de
desfăşurare, nu despre unul „pregătit”…

***
Când, în 1944, s-a apropiat frontul, părinţii mei au

decis să ne refugiem la munte. Bijuteriile, argintăria,
aşternuturile fuseseră duse acolo mai demult. Nu pu-
team lăsa casa singură, aşa că cineva trebuia să se sacri-
fice şi să rămână de pază. Bunica s-a oferit să stea: „Ce-
ar putea să-mi facă mie, femeie bătrână?...” A mai luat
la dânsa încă două babe. Au chibzuit cum era mai bine
şi au decis să se instaleze, din capul locului, în beci. La
început au venit nemţii. Convieţuirea cu ei s-a desfă-

şurat în mod civilizat. Nimeni nu a fost încartiruit în
casa noastră, dar ofiţerii au ochit-o şi le-a plăcut
înăuntru. Veneau în fiecare seară, se instalau în salon
şi jucau cărţi. La plecare, încuiau şi restituiau bunicii
cheia. Peste drum înfiinţaseră un fel de cantină de-a
lor. Bunicii şi celor două femei li se îngăduia să intre şi
să cumpere de acolo câte una-alta. Acasă mai aveau şi
ele provizii, dar era mai prudent să le cruţe, în măsura
în care era posibil...

S-amutat frontul.
Venirea ruşilor s-a desfăşurat într-un vacarm

impresionant. Încăperile beciului rezonau sinistru şi
zidurile bătrâne vibrau din toţi rărunchii la trecerea
fiecărui blindat. Cele trei femei stăteau pitite şi se pri-
veau îngrozite. Apoi, linişte şi iar huruit. Şi, dintrodată,
o bubuitură cumplită: „Ne-or fi îngropat sub dărâmă-
turi”, opinase bunica, pornind vitejeşte să caute târnă-
copul şi lopata, pregătite dinainte anume pentru o ase-
menea situaţie! N-a fost nevoie să sape. Nimic nu se
prăbuşise, în afară de un zid, o vitrină, de fapt. Ce se
întâmplase? La parterul casei aveau închiriate două
magazine. Unul dintre ele era o ceasornicărie. Nişte
ruşi au intrat cu tancul direct înăuntru, prin perete. Au
strâns în grabă toate ceasurile din prăvălie şi s-au dus
mai departe! Nici de data asta n-a fost nimeni încarti-
ruit la noi, dar casa şi grădina ne-au fost „vizitate” tot
timpul.

La un moment dat, au vrut să instaleze un tun în
curte. Bunica s-a dus la ei şi s-a rugat să se îndure şi să
nu-l pună. Cu mătănii, semnul crucii, jeluire, i-a îndu-
plecat. Mai crunt a fost când o bandă de ruşi beţi au
vrut să dea foc casei. Numai aşa, să se amuze. Iar a
intervenit bunica şi a reuşit să-i potolească în parte.
Doar în parte, căci dorinţa de a face rău n-a putut să le-
o stingă. Au ajuns acolo unde ne ţineam proviziile.
Au scos în curte tot ce-au putut – măcar de le-ar fi
jefuit ca să se hrănească! – zahăr, făină, cartofi, fidea,
ulei... le-au îngrămădit într-o stivă şi le-au dat foc...

E o ilustrare timidă a cruzimii şi ridicolului
războiului!!
… Iar acum, mass-media tot la război ne incită. Și-

au pus în cap cei de peste Ocean că vor război, iar
jurnaliştii le cântă în strună.

*din volumul „Clujul meu în oglinda timpului”,
Editura Şcoala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2017
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aș merge înapoi pe un drum deja ars,
mi-aș vedea rătăcirea nepedepsită.
Somnul lui încurcat printre rădăcini
dezmoștenind zorile de acest roșu
cu gura de piatră deschisă a strigăt.
Fără mișcare visez înspre Atlantida,
un șarpe sătul, gata să năpârlească,
surâs al pietrei care se face așteptare.
Uneori, aerul se preface în lentilă.
Prin ocheanul întors, numai o insulă
mă așteaptă cu spaima ei de ecouri.

RĂSPUNS

Iubirea întreabă. Dar cine răspunde?
Ploaia cu plete de iederă, efigia verde
a unei inimi cu pleoapele nesărutate,
carnea poemului cu parfum de femeie.
Restul e tăcere vinovată și ceață,
absență între două cutremure pașnice.
Doar umbra sânilor de zeiță amintește
locul în care s-a prăbușit marele altar.
Aceasta va fi ultima zi fără somn,
lentă ca mierea scursă din scorburi,
nevrednică de a mai privi înăuntru.
Iubirea întreabă. Trădarea e în rut,
acum oglinzile ei înzecesc haremul
tot mai departe de domesticul început.
Se simte mireasma crengilor rupte
când seara erupe în fiecare vas capilar,
broboane pe flori și buruieni aplecate,
grădina adoarme iarăși cu seva irosită.

OUL MAGIC

Sufletul întârzie dinadins printre orele
mici, pe sub candela din sticlă albastră
din casa cea veche a bunicilor. O sferă
nebănuită ca însăși înserarea și păsări
cuibărind mereu între noi, fără teamă.
Fericirea morților n-are oglindă, umbre
târzii înghesuite în gloate, roi de lilieci,
îngeri sau stele, nu stai să mai numeri.

DAN DĂNILĂ

CERCURI

Peste inimă cresc mereu cercurile anilor
ca trunchiul unui tei care nu se grăbește
să atingă mileniul cu un singur parfum
în fuga aceasta de sine, aproape vinovată,
parcă la întrecere cu mașina timpului.
Ca un maraton scandalos printre vipere.
Amintire albă, de cretă, doar un anotimp
peste alt anotimp, niciodată înțelepciunea
nu e garanția senectuții. Sub acest munte
de steril, doar o biată grăunță de aur curat
cu care nu te poți împodobi. Ne despărțim
de univers fără un gest de regret, uimirea
demult aglomerată în sânge, fără anarhie,
dar visători spre granitul cald al celorlalți.
S-ar cuveni să vezi o lumină irezistibilă,
să crezi în metempsihoză dacă ești ateu,
cu ultima respirație să formezi o sferă:
cea mai neașteptată și pură tandrețe finală.

ALTĂ ZI

Încă o zi împrejur, de necuprins
în palma vinovată a lentei căderi
înspre două nuanțe fluide ale uitării.
Sângele, o lentă contemplare de sine,
tot mai aproape de solitudine și rază.
Mi-e teamă să rechem trecutul lui
înregistrat pe spiralele unor celule,
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În regatul ultimilor poeți se plătește
impozitul pe insomnie în argint vechi,
somnul dictează cu dinții poeme rimate
la o mașină de scris fără greșeli. Orașul
așteaptă ediția de dimineață fredonând,
prin cafenele și pe straturi de licheni
când sună sirena unei fabrici de lactate.
Odată cu prima flacără, tremurul străzii
și mugetele tramvaielor decalibrate,
sonetul asfaltului aproape solemn. Copiii
aleargă spre orizonturi pătate de smog
cântă pe jumătate adormiți dar veseli,
cu fularele peste gură, cu tot viitorul
înfundat cu ziare și cârpe contra vântului.
Măturătorii se feresc din calea tuturor,
unii fredonează strofe demult interzise.

ACOLO

În care peisaj
ai dori
să rămâi
mai aproape de tine
ca o limită
a blândeții

oriunde ai fi
chiar dincolo
de orizontul
care nu limitează
nimic
chiar nimic
doar deschide
o ușă uitată.

MOARA LUI ASSAN

Stafiile se întâlnesc
la moara lui assan:
cele blânde
și cele nebune de moloz,
de roșu spre asfințit,
mai ușoare când trec
prin orbitele ferestrelor,

aproape transparente
în praful verii

mai avem noroc,
mai avem locul nostru
pentru o vreme
până când corbii
ne vor alunga,
până când orbii
se vor întoarce acasă.

TOAMNĂ

E decorul pământiu,
Pe sub zidul roș-carmin
Frunzele adie lin –
Iar e toamnă în Sibiu,
Iar miroase a pelin:
Doar culorile le știu
Nu știu dac-o să revin
În cetatea pe Cibin
Când se face noul vin,
Poate, dacă voi fi viu
Când e toamnă în Sibiu
Pe sub zidul roș-carmin...

GLOBETROTTER

Cobor pe rin
Ca un pelerin,
Din port în port
Plec fără cort,
Am un arhipelag
Care mi-e drag,
La marea moartă
Zefirul mă poartă,
Spre arcadia, dor
De vechi călător,
Trec prin deșert
Cu pasul alert,
Doar către pol
O iau mai domol...
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ANIȘOARA-VIOLETA CÎRA

CELESTA: Romanul unui „coup de foudre”

, , În loc să trag
Ușa
În urma mea,
Am tras o linie
În aer…”

(Mirela-Ioana Borchin-Dorcescu)

Aceste versuri existenţiale mărturisesc, pe de
o parte, o despărţire de trecut, pe de altă parte, o
aşteptare, reprezentând condiţia iniţială a
protagonistei romanului „Celesta”. Visul ei de
libertate este dragostea.

Romanul „Punctul interior” (2010) al doam-
nei Mirela-Ioana Borchin se termină cu propoziția
„Pe mine mă caut”. Ce înseamnă, în acel context,
„pe mine?” Un secret al propriei ființe? Eroina
„Apei” (carte publicată în 2016) se teme că nu va
avea timp destul pentru a-l găsi, fiindcă „Apa” se
încheie cu enunţul: „Doar timpul vine ca un glonț
spre inima mea”. Ambele sunt finaluri tulbură-
toare... , anticipând starea de spirit cu care debu-
tează „Celesta”, recentul roman al Mirelei-Ioana
Borchin-Dorcescu (Editura Mirton, Timișoara,
2018).

În „Celesta”, eroina nu se mai caută pe o cale

incertă, precum protagonistele prozelor anterioare.
De data aceasta, căutarea de sine nu se mai
desfăşoară în solitudine, în absenţa iubitului, ci în
relaţie cu acesta, fiind asistată, în permanenţă, de
el. Văzându-l pe Teodoru, privindu-se în ochii lui
ca într-o oglindă, Arina Sălceanu îşi dă seama că el
este cel pe care îl proiectase, în imaginaţie, pentru
Corina, alter-ego-ul ei din „Punctul interior”...
Simte că, în spațiul și în clipa întâlnirii lor, se
întâmplă ceva cu totul miraculos, de parcă cei doi
au fost trimişi în lumina incertă de la etajul al
patrulea de însuşi „Marele Creator”.

Se pare că de acum încolo, din preaplinul
sufletului Arinei, va curge o singură poveste, după
o confluenţă decisivă, precum cea din „Apa”.

Roman autobiografic, cu inserții ce te învăluie
într-un torent, într-un vârtej de lumină, „Celesta”
fascinează prin complexitatea sa, care se susţine
atât din punct de vedere compozițional, cât și din
prisma prin care este privită dragostea. Cei doi
protagoniști se iubesc de când se văd prima oară
(„la noi a fost coup de foudre”), chiar dacă iniţial nu
sunt conștienți de acest lucru. Dar mâna destinului
nu se lasă dată deoparte.

Înainte de a-l cunoaşte pe Teodoru, întreaga
existență a Arinei se împărţea între studenți, pro-
priii copii, pasiunea de a scrie şi munca solicitantă
de la facultate, care implica negreșit dorința de a
face totul perfect, de a-şi demonstra valoarea pro-
fesională. În această privinţă, Arina o continuă pe
Corina, din romanul „Punctul interior”, recoman-
dată ca o „femeie puternică, de carieră, de caracter,
foarte atentă la copiii ei” etc. Dar, treptat, Arina se
desprinde de acel portret-model, iar „Celesta”
devine cu totul altceva decât „Punctul interior”.
În viața Arinei, Teodoru este o prezenţă puternică.
Totul se clădeşte în prezenţa lui şi se întâmplă cu
un scop, pe o singură cale din Universul „de din-
colo de negură”. Povestea celor doi se preschimbă
în simbol. Un simbol plurivalent şi criptic, ce pro-
voacă multe întrebări. Întru interpretarea acestuia
se lansează, mai întâi, naratoarea însăși, implicată,
ca personaj, în tot ce se întâmplă. Naratoarea intră,
în calitate de „interpret”, în propria-i viaţă, cu gân-
dul la răspunsul pe care i l-ar putea da unei stu-
dente interesate de cum vorbeşte ea cu soţul său,
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un renumit scriitor timişorean: „Ce era să-i răs-
pund, de unde să încep, unde să mă opresc?” Sunt
întrebări fireşti, de tatonare, preliminare unei ana-
lize. Decizia: Arina începe să-i povestească studen-
tei despre ceea ce a primit în acel an – „ceva ce, de
fapt, i se cuvenea de mult, dar pentru care nicio-
dată nu este prea târziu”. Ni se livrează astfel o
povestire interpretativă. În labirintul textual, se
reliefează şi se asociază numeroase simboluri: Casa
scărilor, Poarta, Liftul, Cabinetul, Ziua de luni,
Ochii plini de lacrimi, EA, Scripturile, Mesagerul,
încă din expoziţiune. De exemplu, Teodoru nu lasă
cartea promisă, aşa cum s-au înţeles, la Poartă. El
trece de Poartă şi urcă până la Arina. Poarta
desparte lumea de afară de lumea de dinăuntru,
trecutul, de prezent, convenţia, de intimitate. Etajul
al patrulea are, de asemenea, o semnificație aparte:
marchează treapta înaltă de pe care pornesc cei doi
într-un drum ascensional. Patru e şi simbolul
răscrucii de drumuri la care se aflau cele două
personaje, puse să aleagă încotro o iau, împreună
sau separat.

Titlul romanului însuşi admite o interpretare
simbolică. Mulţi ar crede că „Celesta” este EA, pri-
ma soţie a Poetului, încredinţată de el Domnului,
după ce a părăsit lumea aceasta. Dar simbolistica
„celestului” lasă gândul să zboare liber spre locul
tuturor promisiunilor pentru suflet. Celestă ar pu-
tea fi dragostea spirituală. Simbolul dragostei s-ar
înnobila prin altitudinea şi amploarea celestă.

De la început, apar şi personaje simbolice.
Precum Nadia, care vine spre cei doi protagonişti
„ca un mesager”. Expresia Arinei o face pe Nadia
să înţeleagă din prima clipă ce se întâmplă sub
ochii ei. De foarte aproape, ea resimte vibraţia iu-
birii şi o întreabă pe Arina direct: „Eşti cu Teo-
doru?” Interesant este că cei din anturaj prevăd, cu
mai mare siguranţă decât protagoniştii, ceea ce va
urma. Şi Ani e pe punctul de a-i îndemna: „Dar
îmbrăţişaţi-vă odată!” Ei au reţineri în a se apro-
pia, însă nici nu pot să se îndepărteze, decât tem-
porar, unul de celălalt. Amândoi au răni sufleteşti
de vindecat. Amândoi au şi şansa de a iubi din
nou. Amână, din diverse motive, inevitabilul. Mai
cu seamă pentru că Arina se loveşte mereu de
„umbra EI”, de omniprezenţa EI, iar Teodoru se te-

me să nu o trădeze pe EA, pe care şi-a jurat că o va
iubi toată viaţa şi chiar „dincolo de”... Un vis îi
spulberă, în cele din urmă, lui Teodoru, această
reţinere. „Printr-a lacrimei perdea”, el le vede pe
cele două Doamne ale sale îmbrăţişându-se. E o
scenă-cheie, tot simbolică. Un moment ireal, dar
cu consecinţe în planul realităţii, de eliberare, de
conştientizare a libertăţii. Iubirea pentru EA nu
încetează, dar nu mai e o barieră în calea lui spre
fericire. El se grăbeşte să ia o decizie, la care se gân-
dea de mult, dar nu încerca să-şi imagineze cum se
va actualiza. În faţa ochilor surprinşi ai Arinei,
Teodoru îşi eliberează degetele de verighetele ce-l
legau de trecut, pentru a intra într-o nouă viaţă. Ea
priveşte în tăcere veritabilul act semiotic al elibe-
rării. Tot atunci, Teodoru îi cere Arinei mâna „la
propriu şi la figurat”. Din acest moment, Arina şi
Teodoru se îndreaptă, alert, spre „un întreg indes-
tructibil”, cum observă Maria. Legăturile dintre ei
se multiplică, devin tot mai strânse şi mai evidente,
iar Umbra EI se estompează.

Cei doi se concentrează pe ceea ce îi uneşte.
Pe lângă iubire şi literatură, Biblia este o punte
foarte solidă. Bun cunoscător al textului sacru, ex-
celent pedagog, cu vocaţie de Pygmalion, Teodoru
o fascinează pe Arina în orele de lectură biblică.
Acestea fac parte dintr-un ritual de iniţiere a Arinei
în marea cultură spirituală, pe care Teodoru o frec-
ventează de zeci de ani. Dar asta nu înseamnă că
Arina are, faţă de el, un sentiment al inferiorităţii,
ci doar dorinţa de a „creşte” alături de el, modelată
de el. Aşa îşi dăruieşte ea sufletul. Cu totală încre-
dere, cu devoţiune, îl aşază în mâinile lui Teodoru.
Cu o altă emoţie decât aceea pe care a trăit-o când
a luat act de prezenţa Poetului în viaţa ei. O emoţie
durativă ia locul tresăririi de la început. Verbul „a
tresări” rămâne în trecut. Cu o remarcabila intuiţie
a raporturilor logico-gramaticale, autoarea foloseş-
te acest verb la perfectul compus: „Ai tresărit atun-
ci. Cum a tresărit şi EA, când m-a văzut prima oa-
ră”; „În acea zi de luni, m-a aşteptat, deci, până la
12 fix, în casa scărilor, în dreptul liftului. Am tresă-
rit”; „Când ai dat cu ochii de mine, atunci, la lift, ai
tresărit”. De la 12 fix, din miezul unei zile de luni, a
început o iubire, care, ca toate marile iubiri, „are
numai început”, după cum ne asigură autoarea, prin
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vocea lui Teodoru.
E multă tristeţe în bucurie şi multă bucurie în

tristeţea acestei iubiri. Sunt obstacole, care ar în-
toarce pe oricine din drumul spre fericire, dar cei
ce se iubesc nu abdică, ei urcă impetuos, cu toată
sinceritatea, cu abnegaţie, scara rezervată lor de
destin, o scară ce nu poate fi departe de Scara Ra-
iului (fiindcă ei trăiesc în lumina credinţei şi au
visuri celeste).

E multă feminitate, în măsura în care e şi mul-
tă masculinitate în acest roman. Sunt personaje
principale de neuitat – Arina şi Teodoru; perso-
naje secundare memorabile – Carina, Olga, Nadia,
Ani, Maria, Lucy, vânzătoarea de mărţişoare, ţi-
găncuşa florăreasă, dar şi ţiganca ghicitoare, naşii,
preoţii, copiii etc.; şi un personaj sacru, indefinibil,
a cărui absenţă îl tulbură pe Teodoru, a cărui pre-
zenţă o chinuie pe Arina, EA – cea mai enigmati-
că, mai insidioasă, mai de neînlăturat dintre figu-
rile lumii create – Olimpia-Octavia. În EA este
centrul durerii, din care se revarsă valuri, ca dintr-
o mare amară, valuri ce o ating negativ pe Arina, o
împiedică să se bucure deplin de paşii înainte din
relaţia cu Teodoru: de prima noapte de dragoste,
de cererea în căsătorie, de depunerea actelor de
căsătorie etc. Comparaţia cu EA o face pe protago-
nistă să sufere, de fiecare dată altfel, să-şi amin-
tească de Domnişoara Aurica, un personaj literar
cu care însăşi se compară, în clipele de frustrare.
Până la urmă, insinuarea EI în viaţa lor împiedică
povestea să devină o idilă. Este un câştig pentru
estetica romanului. EA este o figură tragică şi rară
în literatură. Realizarea EI nu e la îndemâna ori-
cărui scriitor.

Există numeroase structuri de proiectare în
abis a poveştii de dragoste. Bunăoară, Teodoru o
invită pe Arina în locuinţa sa, învârte cheia în ială,
urându-i „Bine ai venit!” în casa lui şi a EI. La rân-
du-i, Arina îl duce, de braţ, pe Teodoru, în satul ei,
pe care i-l prezintă începând cu cimitirul, cu mor-
mintele celor care au crescut-o. În faţa mormân-
tului Bunicului, Teodoru are revelaţia asemănării
profunde a acestuia cu tatăl său. Doi dascăli de
nădejde, din aceeaşi generaţie, trecută prin război,
prin greutăţi indescriptibile. Aici Teodoru realizează,
în acelaşi plan simbolic, foarte solicitat în construcţia

romanului, de când o cunoaşte el pe Arina: „de când
ne creşteau aceiaşi oameni”. Arinei, Teodoru îi amintea
de Bunicu. Ea avea, în sfârşit, alături, un bărbat pe care
se putea baza, de iubirea căruia era convinsă, care o
ocrotea şi o alinta, aşa cum îşi amintea că o făcuse,
demult, Bunicul ei. Caraniul devine, în scurt timp, pen-
tru amândoi, „Edenul de lângă noi”, într-o primăvară a
renaşterii iubirii, a încrederii în sine, a poeziei. E darul
lor pentru o nuntă viitoare, de iminenţa căreia sunt
convinşi, mai ales după un tulburător jurământ de iubi-
re cvasiprofan, reluat, sub veghea preoţilor, în biserică,
la cununie, după ce ei, ca miri, îşi manifestaseră dorinţa
să împartă, „frăţeşte”, totul – „viaţa şi veşnicia”. Cuplu
de intelectuali, de scriitori, de oameni pentru care
„Dumnezeu există”, Arina şi Teodoru îşi schimbă unul
altuia radical viaţa. Iubirea vindecă, fortifică, înalţă.

Lectura acestui roman, centrat pe o poveste de
dragoste neobişnuită, este captivantă, istoria relatată e
plină de culoare, de dramatism, de trăire sinceră a du-
rerii şi a bucuriei, în forme surprinzătoare. Confe-
siunea francă, adevărul psihologic, curajul şi demnita-
tea cu care eroina a trăit şi a scris sporesc valoarea de
document de istorie literară a întregului material epic.
„Celesta” este o scriere care porneşte din adâncimile
întunecate ale adevărului ascuns şi tinde spre revelarea
adevărului întreg, oricât de crud ar fi acesta, în vremel-
nicia fiinţei umane. Salvarea prin iubire pare a fi esenţa
mesajului artistic, exprimat într-un limbaj fluid, curat,
vibrant, cu o sintaxă naturală şi atrăgătoare. Romanul
naşte întrebări, dar oferă şi certitudini.

Cine e „Celesta”? Răspunsul ar distruge misterul.
Ce o fi însemnând „linia în aer”? Nu cumva semnătura
autoarei, care are un nou nume: Mirela-Ioana Borchin-
Dorcescu? Adică numele unei ascensiuni uluitoare, în
viaţă şi în literatură.
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RODICA BRAGA

POEME

* * *

mi-e dor de cireşii în floare,
de mirosul de putregai
al frunzelor toamnei,
de norii roz - violeţi
din apusurile lui februarie,
de primul tril al mierlei
sfâşiind pieliţa neverosimilă
a verii, mi-e dor de un gust
necunoscut şi nenumit
de nimeni vreodată,
de propriul meu ţipăt,
de făt slobozit în lume,
de stângăcia febrilă a bărbatului iubit,
care a scris, cu un sărut,
hieroglifa sorții pe mine,
de scâncetul primului prunc
pe care l-am hărăzit luminii,
de neastâmpărul celui
de al doilea, dornic să-mi părăsească
pântecul răvăşit de spaima
de a-l pierde,
de fericire mi-e dor, de vechile sfâşieri,
spaime, noduri de nedezlegat,
înfipte în plexul solar,
mi-e dor de gâlgâirea vieţii
ce şi-a consumat fitilul …
accept cu mirare, că toate acestea
îmi aparţin precum fumul
unui foc ce moare.

* * *

subit, prinsă
în capcana poeziei.
ca o insectă mă zbat
în pânza ei de păianjen.
aş vrea să scap
şi totuşi nu, de aceea
mișcările-mi sunt atât
de dezarticulate.
din când în când, mă odihnesc
în translucidele irizări ale pânzei
prin care poezia mă momeşte,
mă atrage în geometria ei
schimbătoare, mereu impalpabilă,
imposibil de prins, de atins
şi atunci, învinsă,
îmi picur sângele
într-un dureros semn
de întrebare.

* * *

şi va mai fi, cu siguranţă,
o zi, pietroasă ca aceasta,
o zi plină de noi
cum e piatra ce nu se sfărâmă,
când vom culege în ochi
sclipiri de tandreţe,
când, electrizate, mâinile
ni se vor împleti precum
cârceii de viţă şi vor picura
din belşug seve aromitoare.
şi va mai fi, cu siguranţă,
o noapte, lichidă ca aceasta,
când vom revărsa peste
piatra zilei, încinsă
în coeziunea ei minerală,
prea plinul lacrimilor reţinute
în clipe de extremă desfătare
şi vom păstra un strop
pentru marea noastră
despărţire, ca să ne recunoaştem
apoi, în cea de pe urmă lumină
anihilatoare.
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Legende urbane), precedate de un Argument al
autorului și urmate de Bibliografie, Indice de nume și
o Iconografie. După cum se poate observa chiar din
enumerarea acestor titluri, autorul monografiei par-
curge din toate unghiurile opera celui studiat,
evidențiind polivalența personalității creatoare a scrii-
torului și cercetătorului Contantin Eretescu.

În alcăturiea „schiței biobibliografice”, venind în
întâmpinarea celor care nu au citit memoriile
(Periscop) ori jurnalele (Pensiunea Dina și Turnul de
veghe – vol. I, II, III), Iordan Datcu pornește tocmai
de la aceste lucrări, dar completează permanent infor-
mația cu elemente bazate pe cercetare exhaustivă. Un
exemplu: la însemnarea, oarecum autoironică, prin
care memorialistul califica anul nașterii sale (1937)
drept unul deplorabil, privit din punct de vedere
istorico-politic, dar și literar, exemplificând în acest
ultim caz cu două romane slabe, monografistul com-
pletează cu o lungă listă de apariții editoriale dintre
cele mai importante pentru cultura noastră (dacă ar fi
să amintim numai câteva cărți semnate de Eliade,
Blaga, Voiculescu, Lovinescu, Vianu etc., etc.), dând
astfel, într-un fel, o replică prin care subliniază parcă
importanța nașterii celui ce peste timp va completa
lista bibliografică a literaturii române.

Trecerea în revistă a vieții – perioada copilăriei
(din care, mai târziu, maturul își amintește arestările
unor apropiați, deportările masive, refugiul familiei,
foamea), anii de școală și condițiile mizere de trai,
exmatricularea din Facultatea de Filozofie, absolvirea
apoi a celei de Litere – se face pe fundalul evenimen-
telor istorice și politice cunoscute de cei din generația
autorului, dar mai puțin de generațiile mai tinere.
Tocmai de aceea o detaliere a întâmplărilor grele prin
care a trecut familia Eretescu are rostul evident de a
informa. Istoria mare – pentru o mai acută înțelegere
și deslușire – este astfel, și în cazul de față, ilustrată
prin istorii particulare! Șirul evenimentelor personale
(perioada de profesorat, rememorată cu emoție peste
ani, activitatea de cercetător la Institutul de Etnografie
și Folclor, apoi la Institutul de Cercetări Etnologice și
Dialectale, cercetările de teren, participarea la un
cenaclu literar, interzicerea participării la congrese
internaționale – a sa, dar și a soției, cunoscuta ling-
vistă Sanda Golopenția – , decizia de a pleca în exil) se
derulează într-un context general din ce în ce mai

MIHAELA ALBU

Un nume, un autor, un destin: Constantin Eretescu

O carte cu un titlu simplu (aparent) – Constantin
Eretescu – poate surprinde un eventual cititor care nu
cunoaște numele (și cu atât mai puțin opera) unui
scriitor care trăiește de o bună bucată de vreme
departe de țară (în Statele Unite). Și totuși – cei care
cumpără studiul monografic1 (întocmit cu acribie,
după o serioasă muncă de cercetare, dar și cu empatie
și admirație de Iordan Datcu) sunt, de bună seamă
familiarizați și cu numele, dar și cu opera scriitorului
Constantin Eretescu, „distinsă personalitate a exilului
anticomunist” (așa cum este definit încă din Argu-
mentul monografiei). Mă număr printre cei care i-au
citit cu interes multe dintre cărțile sale, scriind tot-
odată despre câteva dintre acestea. Mă raliez de aceea
în cunoștință de cauză la sublinierea pe care o face
autorul monografiei asupra caracterului polivalent al
operei lui Eretescu – romane, memorii, jurnale, studii
de antropologie, de mitologie și folclor, studii de
etnologie, la care trebuie să adăugăm și activitatea de
editor a revistei Lupta. The Fight în SUA (o revistă ro-
mânească pentru cititorii româno-americani, co-
respondent al celei intitulate Lupta. Le Combat, edi-
tată la Paris de către Mihai Korne și Antonia Con-
stantinescu).

Studiul monografic semnat de Iordan Datcu este
structurat în 12 secvențe (printre care amintim: Schi-
ță biobibliografică, Memorialist, Prozator și povesti-
tor ori America văzută de aproape, Mitologicale,
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Mihaela Albu, Dan C. Mihăilescu, Nicolae Constanti-
nescu, Iordan Datcu etc.
Citatele din cărțile recenzate, dar îndeosebi cele din
cronicile la acestea, răspândite și în alte reviste decât
cele enumerate mai sus, sprijină monograful în a sub-
linia valoarea operei lui Constantin Eretescu. Dintre
acestea ne oprim asupra concluziei lui Mircea Anghe-
lescu în urma lecturii romanului În căutarea Alexan-
drei: „Constantin Eretescu este astăzi unul dintre ro-
mancierii noștri de prima linie”. Această apreciere este
cu atât mai semnificativă cu cât, cum se specifică la
un moment dat, Constantin Eretescu este scriitorul
român care, deși nu a avut româna ca limbă maternă,
deși trăiește de mulți ani departe de țară, și-a scris
toată opera în limba română într-un stil care „îl im-
pune ca un model de rigoare”, așa cum concluzio-
nează într-un rând Ștefan Stoenescu (fost profesor de
literatură la Cornell University, SUA). În acest sens,
sublinierea lui Iordan Datcu din finalul Argumen-
tului întregește profilul intelectual al scriitorului pen-
tru care identitatea românească asumată este una de
referință printre scriitorii din exil, chiar dacă alte
limbi cunoscute contribuie la un profil intelectual de
anvergură: „Constantin Eretescu și-a scris întreaga
operă în limba română, renunțarea la ea conside-
rând-o o mare pierdere. Pe de altă parte, a fi conti-
nuat să vorbească doar în limba română ar fi însem-
nat o limitare intelectuală. /…/ Chiar și atunci când a
scris despre realități ale societății americane, ca în
volumul Fețele lui Ianus. America văzută de aproape
(2011), spiritul care poate fi găsit în toate textele este
gândul la România. În tot ceea ce a scris – conclu-
zioneazăautorulmonografiei – nuși-a trădat românitatea.”

Prezentându-i întreaga operă, care este, cum am
arătat mai sus, diversă ca formulă de abordare – de la
memorialistică la roman ori povestire, de la lucrări
științifice în domeniul folcloristicii, etnologiei, mito-
logiei ori antropologiei și până la jurnalistică –, deta-
liind fațetele personalității creatoare a scriitorului ro-
mân Constantin Eretescu, în studiul monografic pro-
pus de Iordan Datcu fiecare capitol este un îndemn la
cunoaștere. Mai mult, cum afirmă însuși autorul în
finalul Argumentului, cartea dedicată lui C. Eretescu
este „o contribuție la mai buna cunoaștere a bogatei
sale activități."
1 .IordanDatcu,Constantin Eretescu, Ed.Bibliotheca, Târgoviște,2017

greu de suportat, descris direct în memorialistică, dar
și indirect în literatura de ficțiune.

În creionarea personalității lui C. Eretescu, Ior-
dan Datcu scoate în evidență acel principiu numit „al
dezacordului” în contextul în care a te manifesta fără
rezerve împotriva „tăcerii vinovate privind răpirea Ba-
sarabiei”, împotriva „ingerințelor politicului în cerce-
tarea științifică”, a interzicerii plecărilor în străinătate
etc., etc. însemna nu numai un mare curaj, dar și un
mare risc.

În această atmosferă greu de îndurat nu de puține
ori, figuri luminoase se desprind totuși – în primul
rând folcloristul Mihai Pop, dar și colegi și prieteni de
la cele două Institute ori scriitori. Astfel, autorul mo-
nografiei nu putea trece cu ușurință peste rolul jucat
de Mihai Pop în formarea tânărului cercetător, iar
prin citatul pe care-l preia din Periscop îi dă direct
cuvântul acestuia. Portretul profesorului nu numai că
reînvie pentru cei de astăzi o mare personalitate a fol-
cloristicii românești, dar aduce și un exemplu demn
de urmat în cercetare de către urmași. Informațiile
desprinse despre viața și activitatea unor scriitori
șterși din memoria colectivă (Dumitru Alexandru, de
pildă, arestat, precum Radu Gyr, pentru scrierea și
difuzarea unor poezii) sunt totodată informații asu-
pra timpului trăit de autor. Dând și alte exemple, Ior-
dan Datcu scoate în evidență, așa cum o făcuseră unii
dintre cronicarii cărților sale (Mircea Anghelescu,
Ștefan Stoenescu, Dan C. Mihăilescu ș.a.) talentul de
portretist al memorialistului, dar completează – ori
chiar amendează uneori – cele descrise de acesta, de-
monstrând încă odată, dacă mai era nevoie, serio-
zitatea și acribia cercetării. Un exemplu spre confir-
marea celor de mai sus – portretul lui Octavian
Bârlea.

Autorul studiului monografic recurge la o biblio-
grafie – după cum se observă și în capitolul dedicat
acesteia – exhaustivă, bazată în primul rând pe par-
curgerea integrală a operei complexe, pe multiple pa-
liere, scrise de Constantin Eretescu, dar și pe cerceta-
rea cronicilor răspândite în publicații culturale din
țară (România literară, Ararat, Observator cultural,
Cultura, Litere, Ramuri, Convorbiri literare ș.a. ), dar
și din Statele Unite (Agora, Origini. Romanian Roots,
Lumea liberă), precum și a capitolelor dedicate scrii-
torului din volume semnate de Mircea Anghelescu,
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Rugăciune

Veghează-mă să Te urmez:
Drumul e drept, dar mintea are
Poieni mieroase şi păduri
Adormitoare pentru vrere.

Pare că preget când mă uit,
Din iarbă, cum se joacă norii
Ca nişte fluturi beţi de vânt,
Dar ei pe aripi poartă Calea
Pe care merg numai privind.

Din iad

Din iad nu poţi ieşi
Trântind în urmã uşa,
Nici nu-ţi poţi pune mintea
Sub lacãt, fiindcã rãul,
Când pleci, ţi se aninã,
Ca umbra ta, de pas.

Dar dacã stai pe loc
Şi-ţi spui cã eşti pierdut,
Cauţi în gând o cale,
Te rogi sã fii gãsit,
Începi în întuneric
Sã desluşeşti cã bezna
E un tunel prin care
Ai de fãcut un drum.

Cine pe cine cheamã
Acum când prin tenebre
A scãpãrat un fulger
Cutremurând privirea?

Ce vezi aici, în jur,
O clipã, nu e iadul
Ci aburii grãdinii
Din raiul pãrãsit…

9 iunie 2014

MONICA PILLAT

Interior

Mã bântuie tot mai adânc
O amintire-nfricoşatã
Care mã-ndoaie sub povara
Unui pãcat ce pare veşnic.

Dacã aş da timpu-napoi,
S-ajung o clipã mai devreme
Sã-mi curm pornirea cãtre rãu,
Iremediabilul s-ar şterge.

“Dar ce-am fãcut?” mã scormonesc,
Uitându-mã cu spaimã-n urmã:
Nu se strãvede nici un însemn,
Deşi sunt vinovat de moarte.

Dacã în mine, cel de-acum,
Simt un ecou al celui care
A fost gonit din Paradis?
Dacã sunt umbra celui singur
Fugind de fratele ucis?
De ce aud încã pe lespezi
Cum cad cei treizeci de arginţi?

21-22 aprilie 2014
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Euridice

De ce spui c-am murit,
Când iatã vin spre tine,
Din faldul unui gând?

Acum când închizi ochii
M-adun în jurul tãu
Sã-ţi fiu de cald pe calea
Ce duce în infern.

Vezi, nu mai sunt aceeaşi
Cu cea care-a plecat,
Bãtrânã şi copil
Am devenit cu timpul,
Greoaie ca un fir,
Uşoarã ca pãmântul.

Te uiţi cu teamã-n urmã
Dar eu n-am sã dispar,
Braţele minţii tale
Mã ţin atât de strâns …

Călătorie

Când îmi lipesc obrazul de biroul
La care de demult scria bunicul,
Îmi pare cã-s la bordul unei nave
Care strãbate apele memoriei.

Ca umbra unei muzici, glasul tatei
M-ajunge dintr-o searã de-altãdatã
Citind din tatãl sãu sub boarea lãmpii,
Cu cartea pe birou, întredeschisã

În urmã-i mâna mamei lumineazã
Fotografii, uitate manuscrise,
Întinse pe birou ca pe o plajã
Cu scoici în care cântã încã marea.

Ca vasele ce vin din port sã plece,
Sicriu dupã sicriu, puţinã vreme
Stau pe biroul – catafalc sã fie

Pornite spre adâncul din morminte.

Rãmâne lemnul greu, cu unde sumbre,
Pe care-aştern visând o broderie,
Pun masa pentru cei cu dor de ducã
Şi ne suim cu pâinea şi cu vinul
Pe plutele aducerii aminte.

Mergeam prin mall-uri

Mergeam prin mall-uri ca un prinţ,
În haine scumpe, demodate,
Cu un voit aer absent.

Mã retrãgeam dupã un timp
Într-un fast-food. Singur la masã,
Scoteam din buzunarul vestei
Un vechi binoclu alegând
Sã micşorez lumea din jur
Îndepãrtând-o prin lentilã.

Înfãţişarea mea bizarã
Îmi adusese privilegii:
Eram servit întotdeauna
Cu bãuturi din partea firmei
Şi, gratuit, cu un covrig.

Eram mereu fotografiat
De amatori şi specialişti,
Solicitat ca figurant,
Pentru reclame şi afişe,
Cãci pretutindeni derizoriul
Se-mpãuna cu stilul meu.

Mã întorceam acasã, noaptea,
Urcând pe treptele înguste
Pânã la cer.
Numai atunci,
Îmi întindeam pe luciul lunii
Aripile discret ascunse
Pe sub veşmintele de prinţ.
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văzutul. Alți semeni însă - aceștia constituind majo-
ritatea - cu un alt nivel al educației și cu o zestre
culturală plăpândă, trăiesc spaime și neliniști obscu-
re, uneori răvășitoare, pe care încearcă să le alunge
prin recurs la remedii strămoșești, care-și au origi-
nea în magia prestigioasă cândva, dar din care n-au
mai rămas decât îndoielnice vestigii.

Vârsta magiei e aceeaşi cu a omenirii. Şi cum
antropoidul era o creatură temătoare, supusă de pretu-
tindeni unor agresiuni incomprehensibile, e foarte
probabil că primele ipostaze ale magiei au fost de
natură apotropaică. Născute adică din spaimele de-
venite cronică frică de duhurile rele şi din aspiraţia
de a le neutraliza. De aici încolo, magia s-a diversi-
ficat, dobândindu-şi concomitent prestigiul tot mai
redutabil de ştiinţă a magilor, cu acces spre trans-
cendent. Magii înşişi i-au conferit prestigiul: bărbaţi
stimaţi, cu aură de înţelepţi, cunoscători într-ale
filozofiei, religiei, medicinei, astronomiei, astrologiei,
au ştiut să se impună pe la curţile princiare ca sfătu-
itori de taină şi consilieri oficiali, dar şi ca tămădui-
tori, tălmăcitori de vise şi prezicători. Giovanni
Papini îi defineşte în câteva rânduri memorabile:
„Magii nu erau regi; dar în Media şi Persia, erau stă-
pânii regilor. Regii porunceau noroadelor, dar magii îi
călăuzeau pe regi. Aducători de jertfe, tălmăcitori de
vise, prooroci şi dregători, singuri ei puteau să stea de
vorbă cu Ahura Mazda, Zeul cel Bun; nimeni altul
afară de ei nu ştia viitorul şi ursita […]Cunoşteau
tainele pământului şi ale cerului; stăteau mai presus
de toţi ai lor, în numele înţelepciunii şi al evlaviei.”1

Evident, timpurile sunt cele în care hotarul dintre
magie şi religie era încă incert, iar „înţelepciunea şi
evlavia” convieţuiau într-o complementaritate sim-
biotică. Tărâmul era (şi a rămas) mănos şi tentant,
stimulator de impostură. Magii devin treptat vestigii
şi se afundă în mit, iar interesul concret şi imediat
se substituie vocaţiei, înţelepciunii şi evlaviei (id est
credinţei). Unul dintre cazurile notorii de asemenea
transfer este cel atestat în Faptele Apostolilor (8, 18-
21), al lui Simon Magul, cel care a încercat să do-
bândească har de la Apostoli, oferindu-le bani.
Simon avea însă o anume candoare, întrucât credea
efectiv în necesitatea harului şi n-ar trebui să ne
pripim numindu-l impostor în accepţia curentă a
cuvântului. Impostura survine o dată cu mimarea

RADU CIOBANU

Paradoxul momentului

Al momentului perceput la scara timpului
istoric, desigur. Care, în acest prim sfert al celui de al
XXI-lea veac, îmbracă aspecte dintre cele mai de-
concertante, generate de specia umană, cea mai
inteligentă, mai agresivă și mai autodistructivă. E și
acesta un paradox, dar nu la el mă voi referi în cele
din urmă. Realități dintre cele mai diverse, aparent
spontane, nemaiîntâlnite, imprevizibile, determinate
de om, prin capacitatea de comunicare și informare
fără precedent, țin întreaga specie într-o stare de
continuu stres, excitație, tensiune și induc mani-
festări umorale extreme, de la euforii candide până
la spaime venite din adâncuri ancestrale. Înconjurat,
bunăoară, ca să nu zic excedat, cum mă aflu, ca toată
lumea, de performanțele nonstop ale tehnologiei de
ultimă oră, trăiesc, într-o continuă stare de perplexi-
tate. Euforică, deși nu înțeleg nimic din esența pro-
cesului, atunci când „dau click” și știu că în secunda
următoare mesajul meu ajunge în Noua Zeelandă
sau în Laponia, ori când, aflându-mă la volan, o vo-
ce (poliglotă!) din eter are grijă să mă prevină când
s-o iau la dreapta sau la stânga...e formidabil, e entu-
ziasmant, nu? Dar și profund neliniștitoare când
percep efectele sindromului Huntington, când văd
mișcarea aparent haotică a populațiilor, asediul efi-
cient asupra civilizației europene și implozia valo-
rilor care ne asigurau stabilitatea și legătura cu Ne-
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harului. El nu dorea să mimeze, îl respecta și îi
recunoștea puterea, dar se afla în eroare, închipuin-
du-şi că harul ar putea fi cumpărat. Aşa au pierit
magii şi a rămas doar magia decăzută de la statutul
de ştiinţă a unor iniţiaţi de bună-credinţă la acela de
practică ocultă, ambiguă, oficiată de vrăjitori, şama-
ni, şolomonari, impostori disimulaţi cu mai mult
sau mai puţin rafinament, însoţită în toate timpu-
rile, pe lângă credulitatea, teama şi respectul profa-
nilor, şi de o insidioasă prezumţie de tripotaj.

Astfel, ca un amalgam de credinţe şi superstiţii
care încerca să explice şi să amelioreze lumea reală,
magia a străbătut veacurile, cunoscând fireşti peri-
oade de flux şi reflux. În Evul Mediu, când lumea a
fost bântuită veacuri la rând de foamete, războaie şi
ciumă, magia a cunoscut şi ea unul dintre răstim-
purile ei de glorie. Urmat de relativul recul determi-
nat de luminism şi apoi de scientismul pozitivist al
celui de al XIX-lea veac. Activă sau latentă, accepta-
tă sau obligată la clandestinitate, prezenţa magiei a
fost percepută cu considerabile influenţe asupra vie-
ţii sociale şi a culturii, în toate timpurile. Biserica în-
săşi, aflată totuşi într-o continuă alertă, explicită sau
disimulată, a avut atitudini fluctuante, de la reacţii
de apărare extreme, precum episoadele vânătorilor
de vrăjitoare, până la tolerarea tacită a theurgiei,
aşa-zisa „magie albă”. Repudiind însă constant goe-
tia – „magia neagră”. Atitudine ambiguă, bizară, a
cărei desluşire ar necesita un tratat. Nu e lipsită de
semnificaţie nici constatarea că în lumea ortodoxă,
reacţiile eclesiale excesive au rămas necunoscute. Se
semnalează doar câteva cazuri izolate, nesemnifica-
tive pentru români, de vrăjitoare vânate în Transil-
vania, însă în medii catolice sau protestante. Dar
nici vrăjitoria, ca fenomen de masă, cu puseuri de
isterie colectivă, ca în Salem, nu a proliferat pe „me-
leagurile mioritice”. N-a proliferat, dar n-a absentat.
Nu e domeniul meu, însă impresia cu care am ră-
mas din varii şi nesistematice lecturi este aceea că
românii au practicat magia la modul pragmatic, mai
mult în scopuri utilitare şi agreste. Au practicat-o
fără fervori mistice, cu calm, gospodăreşte şi cu o
constantă, chiar dacă rezervată, încredere. „Se pare
totuşi că vracii cândva vindecau cu adevărat”, scrie
Mircea Cărtărescu într-un splendid eseu despre
Balcani2. Aşa este, iar acest prestigiu ancestral e

probabil şi motivul pentru care, asupra mentalului
nostru colectiv, magia îşi exercită încă fascinaţia
întemeiată pe o mitică măreţie.

Dar oare numai noi suportăm această anacro-
nică fascinaţie? Nicidecum. Resurecţia magiei,
proces straniu, aparent absurd, dar nu inexplicabil,
se constată peste tot în lume, inclusiv în eman-
cipata, înţeleapta, gânditoarea, raţionala Europă. Un
reputat cercetător al fenomenului, Robert Muchem-
bled, acordă un rol important în revenirea impe-
tuoasă a magiei „ruralilor dezrădăcinaţi ai erei indus-
triale”. Iată, aşadar, că nu numai la noi declasaţii,
proveniţi din dislocaţii rurali neasimilaţi de oraş,
constituie o problemă. Doar că la noi problema e
mai acută din cauză că declasarea s-a produs brusc,
în două valuri, într-o perioadă scurtă, întâi ca efect
al industrializării forţate și, imediat după 1989, ca o
irezistibilă tentație de experimentare a libertății de
a-ți căuta un rost mai mănos prin orașele tuturor
posibilităților. Şi aici însă, ca pretutindeni, „ruralii
dezrădăcinaţi ai erei industriale au lăsat moştenire
citadinilor o anumită nostalgie a acestui mod [magic
– n.m.] de a înţelege lumea. Prăfuită, paseistă în ochii
savanţilor pozitivişti, ea nu bântuie mai puţin ceea ce
s-ar putea numi, în lipsa unui termen mai adecvat,
conştiinţa colectivă a contemporanilor noştri.”3

Explicaţiei lui Robert Muchembled, care subîn-
ţelege educaţia rudimentară a „ruralilor dezrădă-
cinaţi”, i se adaugă sentimentul de nesiguranţă gene-
ralizată care însoţeşte debutul noului mileniu,
resurecţia superstiţiilor milenariste, aprehensiunea
şi mefienţa generate de provocările noilor tehno-
logii, continua agresiune informaţională care exce-
lează în veşti apocaliptice, migrațiile etc. etc. Ceea ce
rezultă din toate astea și mi se pare cel mai grav este
erodarea insidioasă a încrederii în prestigiul rațiunii
sau, mai trivial apus, impresia că omenirea și-a pier-
dut „uzul rațiunii”. N-aș fi riscat o astfel de afirmație
dacă n-aș fi regăsit aceeași constatare dramatică
într-una dintre incitantele cărți ale teologului catolic
de provocatoare notorietate, Hans Küng, spirit non-
conformist, deloc dispus la acceptarea Scripturilor
în sens literal. „Faptul că în mileniul al treilea - scrie
acesta - puterile mondiale preferă să investească
miliarde într-o industrie planetară de înarmare în loc
să combată sărăcia, foametea, , molimele și anal-



AALLTTEERRNNAANNŢŢEE 6633

a utilului, ci a pune false idei în circulaţie.”5 Tocmai
ce se întâmplă acum, când cele mai moderne
mijloace de informare deversează cele mai aberante
şi retardate idei asupra unui popor - mă refer, desi-
gur, aici, la poporul meu - al cărui sistem imunitar,
în primul rând educația, este practic azvârlit în
haos, ca efect al repetatelor, incompetentelor, abe-
rantelor „reforme” care nu reușesc decât să-i gră-
bească în mod criminal dezeducarea şi preci-
pitarea, cu urmări de pe acum dezastruoase, înspre
condiţia de populaţie eminamente consumistă şi
ignară, care a pierdut legătura cu metafizicul,
singura care e ziditoare de caractere. Am pătruns
într-o eră în care rațiunea a dus la inimaginabile
până acum descoperiri și invenții, lăsând însă cale
liberă banului, ratingului, profitului, acumulării
rapace, ca unice priorități care însă produc de pe
acum efecte de masă: spălarea creierelor, dezumani-
zarea, apariția unor siniștri mutanți, posesori ai
unui orizont pustiit, din care au dispărut cartea
ziditoare, vraja muzicii, reculegerea solitară într-un
loc sacru, fie el biserică sau pădure, comunicarea
empatică, darul de a iubi, nu doar de „a face”
dragoste, bucuria de a lucra, nu doar osânda de a
munci, cordialitatea, surâsul, tandrețea, înțelepciu-
nea de a distinge corect între sordida voce a mamei
Omida și sublimul mesaj din fluieratul mierlei.

____________________________________
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fabetismul contravine oricărei rațiuni. Într-adevăr,
războaiele duse, chipurile foarte rațional, cu
tehnologie de vârf, la începutul secolului al XXI-lea
[. . . ] cu urmările lor devastatoare pentru țările în
cauză și pentru toată lumea, te fac să te îndoiești de
rațiunea omenirii.”4 Consecințele se ramifică, devin
tentaculare și afectează însăși percepția realității:
„Dimpotrivă - constată Hans Küng, - s-ar zice că pe
măsură ce omul pătrunde tot mai departe în spațiul
cosmic și tot mai adânc în materie, cu atât mai
nelămurită, mai enigmatică devine realitatea.” La
urma urmelor, e firesc ca un asemenea context să
determine reacţii de apărare, individuale sau concer-
tate, venite dinspre comunități, grupuri, asocieri,
care se dovedesc, din păcate, cel puțin până acum,
toate la fel de ineficiente. Iar pentru o lume majo-
ritară, aflată în zona subculturii, recursul la magie e
una dintre reacţiile predilecte.

Dar – nu-i aşa? – nici magia nu mai e ce-a fost.
Intuind că se află pe creasta valului, „întreprinză-
tori” isteţi şi fără scrupule au invadat terenul. De la
piranda de pe stradă, care te trage de mânecă să-ţi
citească în palmă, până la „doamnele” cu „cabinet”
şi celular pentru programări, magia a devenit, ca și
astrologia, de altfel, terenul profitabil în care impos-
tura îşi exercită redutabilul talent de a exploata
prostia. În presa scrisă sau online, de pildă, s-a pro-
dus un constant aflux de „doamne” vrăjitoare, vin-
decătoare, cu nume bizare şi gramatică precară,
care-şi anunţă performanţele publicându-şi, bine-
înţeles, şi poza: unele, mai „oneste”, în faţa cărţilor
de ghicit, altele, blasfemice, înălţând un Crucifix, ca
suprem argument al „profesionalismului” lor în faţa
prostimii holbate. După cum la anumite televiziuni,
zise „comerciale”, adică lipsite de preocupări etice,
percepute acestea ca vetuste, sunt permanent
abonate pe post de vedete sui generis, impozante
epigoane ale madamei Soleil, care decodifică horos-
coape stupide și fac predicții terifiante.

Paradoxul momentului e acesta: în era celor mai
avansate cuceriri ale raţiunii, ne aflăm în plin obscu-
rantism. Şi aceasta cu concursul iresponsabil al
mediilor comerciale (dar, vai, uneori şi al celor pu-
blice!) care girează şi promovează şarlatania institu-
ţionalizată. „Adevăratul obscurantism – scria Goethe –
nu înseamnă a împiedica răspândirea adevărului,
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că mă tânguie curţile.
aşadar, îmi ridic bocceaua
fiindcă mizeria trebuie să o cinsteşti.
prietenos dau bineţe la ultima
joasa uşă.

se deschide, aici trebuie să rămân.
pâinea tare şi brânza rea
mie îmi par merinde alese.
dormitând m-am dus, sătul şi fericit
ca ieşit din minţi.

iar în zori, păstorul
e mâhnit, că plec mai departe.
rămâi, străine! e bine să trăieşti!
uite, chipeşul negrul berbec
voi să-l tai.

(însă eu l-am îndemnat să fie senin)

cântec de avertizare

cicatricea de pe fruntea mea
nu o descifrezi tu.
mâna ta este gingaşă
eu locuiesc în hăţiş.

prea târziu

coaja mea îţi va
rupe buzele.
te călăuzesc
la o apă sărată.

prea devreme

întoarce-te la surzi,
mănâncă de pe o masă
nepătată,
fii înţelept.

prea târziu

fulgerul îţi doboară

HANSMAGNUS ENZENSBERGER

pentru Lot, un păstor macedonean

ca o stea nelocuită
miroase pământul. Din munţi
ţâşneşte o apă densă tulbure
pietriş şi scaieţi în sclipăt de fulger
cerul alb.

vreau totuşi să aprind un foc.
în noaptea nelocuită, e bine
să-ţi înveleşti creştetul rece
în blana de oaie cu smocuri moi.
vine o căruţă.

mă aşez pe lemnul negru
iar bocceaua mută alături
ofer tutun bătrânului ţăran
dau obosit din cap precum
mânzul slab.

subţire clopot rece fumegare
vine satul şi la oarbele
geamlâcuri lucesc ochi mai bătrâni
ca ciuma. un câine aleargă sângerând;
pocnete de puşcă.
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blana de pe umăr,
ploaia îţi spală
cântul din piept.

prea devreme

pietrişul îţi va
auzi suspinul,
când te iubesc.

prea târziu

call it love

acum fredonează în nudele case coşurile
în sus şi-n jos

pâlpâie lampele
amorţitor

bate aprilie prin frunzişul sticlos
se despică blana femeilor prin parcuri
da, peste acoperişuri laudă hoţii seara
de parcă, ca un porumbel din alb batist
de parcă, pe nebănuite şi alb şi scânteind
dispăruta din spatele munţilor, formulelor,
excomunicata pe stelele uzate
exilata, fără de memorie

fără paşaport fără pantofi
s-ar fi aşezat pe amarnicul
vânător mort de oboseală

frumoasă e seara.

scherzo

ai o vrabie în mână
însă mâna nu-i o aripă
ai un porumbel pe acoperiş
însă acoperişul n-are casă
la ce-s bune păsările?
tam-nisam
cerul priveşte amuţit
peste răzbunare nuntire foame şi lumină
(doar vrabia nu tace)

Hôtel Fraternité

cel care nu are bani spre a-şi cumpăra o insulă
cel care o aşteaptă în faţa cinematografului pe

regina din saba
cel care îşi rupe ultima cămaşă de mânie şi durere
cel care-şi ascunde un dublon în pantoful sfâşiat
cel care se zăreşte în ochiul lustruit al şantajistului
cel care scrâşneşte din dinţi în carusel
cel care varsă vinul roşu peste patul tare
cel care aprinde un foc din scrisori şi fotografii
cel care şade pe chei printre macarale
cel care hrăneşte veveriţa
cel care n-are bani
cel care se zăreşte
cel care bate-n zid
cel care strigă
cel care bea
cel care nu face nimic

duşmanul meu
stă ghemuit pe pervaz
pe pat şi pe dulap
pretutindeni pe duşumele
şade ghemuit
cu ochii îndreptaţi spre mine
fratele meu.

grădină străină

E zăduf. Otrava fierbe în roşii.
În spatele grădinilor uruie trecând trenuri pierdute
corabia interzisă se tânguie în spatele turnurilor.

împietrite sub ulmi. unde să vă aşez, voi
picioarelor? ochii mei, pe ce mal să vă debarc?
Ţara-mi, însă unde-i? înşelat mai sunt.

semnalele se vestejesc. corabia scuipă ulei în porturi
şi-şi schimbă ruta. funinginea, o basma uleioasă

picurândă
acoperă grădina. amiază, şi nici un greiere.
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chestionare la miezul nopţii

unde zăboveşti tu, ce mâna mi-o ţii
însoţitoarea mea, pe sub ce bolte
se strecoară inima ta
când în turnuri clopotele
visează că sunt sparte?

unde, ce luminiş străbaţi grăbită, tu
pe care abia ca pe-un obraz gingaş o ating, ce
ameţitoare iarbă a nopţii te atinge în treacăt
visătoareo, ce vad îţi răcoreşte
piciorul?

unde, când cerul găunos se tulbură, iubito
foşneşti prin stuful visului, mângâi
uşi şi morminte, cu al cui sol
schimbă săruturi gura ta
ce tăcută se-nfioară?

unde-i naiul, căruia-i dărui urechea ta
unde vaietul ce-ţi înfoaie tăcut
părul, şi eu zac ca un olog
şi trag cu urechea şi veghez şi încotro
penajul tău?

unde, în ce fel de păduri te ademeneşte
visul tău, însoţitoareo, tu
ce mâna mi-o ţii?

tânguire pentru Ingo Ledermann

el este mort, cel care atingea orga, care o mângâia
poştaşul în haina lui de piele a adus
cu mâinile schimonosite telegrama şi şi-a luat

bacşişul.

dulce pulbere a verii pe străzi. un sat,
cum îndeobşte sunt satele la noi. maşini de treierat.
o javră sângerândă. o seară fără furtună.

n-o poţi împărţi cu nimeni, cu nici o văduvă,
cuniciuncâine. celcarecunoşteafântânile, careatingea

orga.
cu o gură plină de tânguiri, cu o gură plină de

nisip.

conjuncturi

voi credeţi a mânca
însă nu-i carne, aceasta
cu care vă îndoapă
este momeală, gust dulceag
(poate pescarii uită
aţa, poate
au depus jurământul de-a
posti în viitor ?)

cârligul nu are gust de biscuit
are gust de sânge
vă smulge din ciorba călâie:
ce rece e aerul aici pe malul Beresinei!
vă veţi tăvăli
pe un nisip străin
pe-o gheaţă străină:
Groenlanda, Nevada, membrele
voastre se vor crampona cu tărie
în blana pustiului nubian.

nu vă faceţi griji! memoria bună -
este podoaba pescarilor, experienţă străveche.
ei îşi poartă înspre voi iubirea
măcelarului faţă de scroafa lui.

ei şed răbdători pe malul Rinului
pe cel al Potomacului, pe cel al Beresinei,
pe malurile fluviilor lumii.
ei vă pasc. ei aşteaptă.

voi vă înfigeţi dantura în gâtlejuri.
temându-vă de foame, voi vă
luptaţi pentru momeala mortală.

versiunea românească: ANDREI ZANCA
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GÜNTER KUNERT

Zădărnicie

Vino, ne vom ţese într-o pînză de păianjen.
Vom tăia firele. Lumea
este un caz pentru psihiatri: ai încredere
în înţelepciunea ierbii.
Călcate în picioare. Din nou reînălţîndu-se.

Fragilitatea pune stăpînire chiar
Şi pe beton, muritor ca şi noi.
Doar trecutul este păstrat
Nemuritor în biomasa cu
Chip uman.

Vino! Să ne prefacem de parcă.
De parcă am putea să ne uităm pe noi înşine.
De parcă ne-am lepăda de umbrele noastre.
De parcă libertatea noastră ar fi decisă.

Acoperă ferestrele. Bate uşa-n cuie.
Ai răbdare, în curînd va năvăli
Prin crăpături şi deschizături
Terra cognita în casă.

Lumină

Este lumina.
Alcătuieşte cea de-a treia dimensiune.

Munţii şi şesurile
Ar fi suprafeţe.
Platitudine pură. Lumina
Se joacă cu frunzele
Arborilor, cu norii,
se furişează printre perdele,
în întunericul consolator.
Pentru o sutime de secundă
îşi dăruie
o copie a înfăţişării tale:
ce dezamăgire!
Nu se numea aducătorul luminii,
Acest blestemat
Lucifer  ?

în grădină

sub tufăriş
mă tîrăsc aiurea. De nestîrpit
buruiana. Cîrtiţele
scot cioburi de ieri
la lumina zilei. albastru închis
luceşte un fragment de şamotă  :
călăreţ gonind,
invers aşezat în şa,
cu chipul întors în spate.
Occidentul îşi risipeşte
Simbolurile cu mărinimie
Pretutindeni.
Chiar şi printre orbi.

Günter Kunert, născut în Berlin, 1929, a studiat
după război la Şcoala de Arte din Berlin; din 1979
trăieşte în localitatea Itzhoe. Opera sa foarte extin-
să - înainte de toate, poezii, povestiri, proză scurtă
şi eseuri – apare aproape în totalitate la reputata
editura Carl Hanser din München. Făcea parte din
elita scriitorilor germani fiind considerat ca un
reprezentant de frunte al mişcării de reînnoire
poetică de aici.

versiunea românească și prezentare :ANDREIZANCA
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GÜNTER EICH

soliile ploii

veşti, doar mie menite
purtate în tam-tam mai departe de-o ploaie

înspre alta
de acoperişul de ardezie înspre cel de ţigle
pătrunzînd ca o epidemie,
marfă de contrabandă, adusă celui
ce nu vrea să o aibă -

dincol de zid, sună tabla ferestrei
litere zăngănite, ce lent se-mbină
şi ploaia vorbeşte
în limba, pe care credeam că
nimeni nu o cunoaşte în afara mea -

percep cu consternare
soliile disperării,
soliile sărăciei
şi soliile reproşului.
că mie mi se adresează, mă ofensează, eu
fără de vină ştiindu-mă.

declar sus şi tare
că nu mi-e frică nici de ploaie şi de acuzaţiile ei
nici de cel ce mi le-a trimis
că voi ieşi şi voi răspunde
la ceas menit.

sfârşitul unei veri

cine ar dori să trăiască fără de consolarea arborilor!

ce bine, că i-au parte la moarte!
piersicile au fost culese, prunele prind culoare
în vreme ce sub arcadele podului fîşîie timpul.

încredinţez disperarea mea migraţiei
ce-şi măsoară calm partea ei de eternitate.
căile-i parcurse
transpar în substanţa frunzelor ca întunecată

constrîngere
mişcarea aripilor colorează fructele.

să ai răbdare, e totul.
în curînd scrierea păsărilor va fi desigilată
sub limbă se simte gustul bănuţului.

nuditatea pădurii

ierburi întreţesute de pînze de păianjen,
o bicicletă rezemată de trunchiul pinului,
fazanul din taşca pădurarului -

toate se scurg în semne
pe care le iau cu sine cîrdurile păsărilor
în cartierele iernii.

inelul ornitologiilor.

îl găseşte un străin
la picioarele pitulicei.
citeşte uimit mesajul.

reţine clipa

reţine clipa
în care frînghiile şi scîndurile au fost depuse
iar purtătorii lor joacă şeptica în crîşmă, cînd
lamorgă arde din nou focul
şi se aude primul hohot de rîs
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suvenir

mlaştinile, unde am vrut sămergem, au fost secate.
turba ne-a încălzit serile.
vîntul ridică o pulbere neagră.
şterge suflînd numele de pe pietrele funerare
trecîndu-le pe ale noastre
începînd cu ziua de azi

păşune părăsită

apă de ploaie
în urmele de copită ale vacilor.
muşte nedumerite
aproape de noiembrie.

cuiul roşu nu va rezista vîntului.
oblonul va zbiera din ţîţîini
va bate cînd în ramă
cînd în zid.

cine-l aude?

se are grijă

se are grijă,
ca săracii să nu adoarmă fără rugăciuni.
mărfarul vorbeşte, ce i se trasează
cuvînt de cuvînt picură apa în lăcaş
înspre zori, vîntul citeşte
în frunzele uscate.

rugăciuni, care imploră, ceea ce se întîmplă
zilnica umilire
sarea pe răni
pîinea ca piatra
şi o bucată mai scurtă de drum.

consolările sînt ascunse:
în gunoi îşi sporeşte trandafirul
în desfrunzire mireasma lui visată.

NICI UNA din cărţi nu le voi citi.

îmi amintesc
de trunchiurile învelite în paie
de nearsele cărămizi din rafturi
durerea rămîne şi imaginile se duc
vreau să-mi petrec bătrîneţea
în înserarea verzuie
a vinului
fără discuţii. farfuriile cositorite troznesc.

apleacă-te peste masă! în umbră
îngălbeneşte harta Portugaliei

gravură japoneză în lemn

un cal roz
cu zăbala şi şeaua pusă, -
pentru cine?

oricît de aproape s-ar afla călăreţul
el rămîne ascuns.

vino tu în locul lui
pătrunde în imagine
şi apucă hăţurile  !

Günter Eich s-a născut în anul 1907 în mica localitate
Lebus pe Oder, stingîndu-se în 1972 la Salzburg. Poet
de mare mărime în peisajul liricii germane, fapt
pentru care a şi primit numeroase premii de prestigiu,
printre care Premiul Grupei 47, Premiul Georg
Buechner. Operele sale complete au apărut de curînd
în patru volume, însumînd creaţii lirice, piese
radiofonice. Unul din cele mai importante volume,
intitulat „Soliile ploii“ a apărut deja în 1955,
demarcîndu-l net pe Eich de alte grupări, investindu-l
cu o frumoasă şi înaltă independenţă.

versiunea românească și prezentare :ANDREI ZANCA
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JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

INIMA MEA este acum atăt de pură
că-i totuna dacă moare
ori cîntă.

Poate umple cartea vieţii
ori cartea morţii.

Amîndouă sunt nescrise pentru inima mea
ce cugetă şi visează

Tot atîta eternitate va găsi în amîndouă.

Inimă, totuna-i: mori ori cîntă.

DE-AR FI cu putinţă, natură
a-ţi sălta marele, nudul tău trup

precum pietrele pe cînd băiet eram

de-am putea găsi sub ele
mica şi nesfărşita ta taină.

Mări
(mares)

simt cum corabia mea
acolo în adînc, s-a lovit de ceva.
mare.

Şi nimic
nu se-ntîmplă! Nimic...linişte.. .valuri.. .

- nimic nu se-ntămplă ori s-a petrecut totul
iar noi suntem deja familiarizaţi cu noul? -

Ruta
(ruta)

cu toţii dorm, jos
sus, în alertă

timonierul şi cu mine.

El, privind acul, domn peste
trupurile din spatele uşilor
închise. Eu, cu ochii

în infinit, ghidînd
tezaurul dezvelit al sufletelor.

Gloria
(la gloria)

care din cînturile tale va mai rămîne
precum o eternă floare, inimă

cînd, nici mormînt
nici memorie nu vei avea?

Care dintre toate aceste flori
de pe astă pajişte verde,
pe care, acum le leagănă vîntul vioi al vieţii

mele?

NU LĂSA să se petreacă ziua
fără a nu-i smulge o mare ori mică taină.
Fie viaţa-ţi în stare de veghe
zilnic o descoperire.
Pentru fiecare fărîmă de pîine tare
pe care ţi-o dă Dumnezeu, tu întinde-i
diamantul cel mai proaspăt al sufletului tău.
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JUR-ÎMPREJURUL COROANEI
Înaltului arbore
Zboară visele mele

Simt porumbeii, aureolaţi
de pure lumini,
care împrăştie în zbor muzica

cum se înalţă, cum se aşază în zbor
de pe arborele însingurat
cum mă mai învăluie într-o pînză de aur!

DINCOLO DE PĂDURE A RĂSUNAT
Vocea ei.

Doar un zid
Desparte cerul de lume

Însă, ce teribil este, acolo
se află cu toţii, dincolo

Iar noi nu ne putem vedea!

Apus de soare
(ocaso)

o, ce sunet de aur, adie

de aur, ce se mistuie în eternitate.

Ce mîhnire pentru urechea noastră, să asculte
acest aur, care se mistuie în eternitate

Această linişte, ce-şi pierde aurul
mistuindu-se în eternitate

Doar tu
(solo tu)

doar tu, mult mai mult ca Venus,
poţi să-mi fii

steaua înserării mele,

steaua zorilor mei

Creatorul secund
(creador segundo)

Ce-mi pasă de soarele sec  ?
Eu creez izvorul albastru în lăuntrul meu.

Zăpadă ori lumină - şi-apoi, ce  ?
Eu îmi plăsmuiesc în inimă încinsa forjă.

Ce-mi pasă de iubirea umană  ?
Eu plăsmuiesc eternitatea iubirii în sufletul

meu.

Aruncă piatra
(tira la pieda)

aruncă piatra
de azi, uită
și dormi.
dacă-i lumina
o vei găsi din
nou, mâine
înspre amurg
preschimbată
în soare

Juan Ramón Jiménez s-a născut la 24 decembrie
1881 în Moguer, Andaluzia, a decedat la 29 mai 1958
în San Juan, Puerto Rico) a fost un poet spaniol care a
inițiat reînnoirea poeziei spaniole a secolului XX. În
lucrarea sa Influențele modernismului de Rubén Darío,
Jiménez a îmbinat sentimentul romantic târziu al
Rosalíei de Castro și al lui Gustavo Adolfo Becquer
precum și tradiția populară Romancero. El a fost
pionierul Generación del 27, căreia îi aparțin poeți
precum Federico García Lorca, Rafael Alberti, Jorge
Guillén ș. a. Juan Ramón Jiménez a primit premiul
Nobel pentru literatură în anul 1956.

versiunea românească și prezentare :ANDREIZANCA
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ceruri depozitate
 

cînd se face mai frig
dealurile se retrag, se estompează
ceruri depozitate
părăsite de zei şi stele.

mereu, mereu, se lasă-n jos undeva cerurile
atunci poţi să le urci
spre a fi mai aproape de un nou cer,
în care se-nvîrt vechile constelaţii
pînă ce el, împietrit, coboară ca munte
şi o nouă clădire a norilor
un nou albastru se-nvolbură deasupra lui.

în mecanismul ceasului

moartea şade în ceasuri
o port la brăţară
cu mine pretutindeni
un însoţitor familiar
la care mă uit
cînd îmi dau întîlnire
înainte de-a da drumul
radiolului ori televizorului
cînd am un termin, sînt grăbit
şi m-apucă plictiseala.

noaptea o aud ticăind uşor
înainte de-a adormi
îi acord ultima privire
prima
cînd mă trezesc

în tren

deseori mi-e teamă
de-a mă afla în trenul fals.

îl întreb pe controlor
de n-ar trebui să cobor

WOLFGANG BÄCHLER

port pămînt în mine

plin de apa mării
ca un leş
pe care l-a mînat din ţărm în ţărm
şi pietre port în mine din munte
şi iarbă de pe platouri
pulbere de pe străzi
negreala fabricilor.

port pămînt în mine şi nisip
un tufiş, un copac, o casă
o maşină, un vapor
ce mă traversează.
n-am stăpînit niciodată ceva
însă totul a pătruns în mine.

morţii

morţii-mi barează drumul
mă-nconjoară
mă privesc cu ochi stelari.
în ei se oglindeşte
vina mea.

însă ei nu mă judecă
se-ntorc la pietre
mă lasă din nou singur,
la cheremul celor vii.



AALLTTEERRNNAANNŢŢEE 7733

el neagă.

sînt nemulţumit.

drumuri

mi-am pierdut direcţia
există prea multe drumuri

poate trebuie
să-nchid ochii
şi să merg pe cap?

poate mă găseşte ţelul?

aţe

iubesc ploaia
ploaia coase laolaltă
cerul cu pămîntul.
însă fulgere rup
din nou cusătura.

zadarnic încerc
să apuc, să ţin
tirul cerului.
se preling doar aţe
peste palma deschisă.

în spatele vitrinelor

îndelung mă holbez la vitrine
spre a desluşi
cine stă în spatele lor.

însă nimic nu se mişcă,
nimeni nu le deschide
nimeni nu aprinde lumina.
negrul stăruie
în spatele vitrinelor

un strigăt

deodată un ţipăt zboară
ca o piatră prin aer
şi nu mă nimereşte doar pe mine

îl căutăm pe cel ce ţipă
fugim prin tufăriş şi printre arbori
peste străzi
în curţile din dos şi prin coridoare
nu-l găsim.

totuşi simţim rana
ne privim neîncrezători
simţim teama din noi şi în celălalt
simţim durerea pe care o căutăm

zilele cad

recoltele sînt în hambar
doar fluviile mai sporesc
şi petecesc pămîntul rupt

zilele cad odată cu frunzişul
în întuneric
se sting în plutinde focuri
şi urcă drept fum în noapte

clopotele sperie cerul
tălănguind aduc frigul

întunericul zorilor

cînd întunericul se filtrează prin draperii
se-aprind ultimele gînduri
şi se sting
înainte de-a se fi luminat la capăt

acum mi-e totuna
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ceea ce m-a chinuit noaptea
totuna, că n-am putut dormi
totuna, că sînt singur,
unde sînt, cine sînt, că sînt.

negreala se scurge
pat, cărţi şi tablouri plutesc.
totul se estompează şi se amestecă
ieri, azi, mîine
totul drept ori fals
cum a fost, cum va veni
totul egal valabil
totul egal nevalabil
acum pot dormi

vânare

ziua nu se decide
să devină realitate
a înoptat aici
făcută una cu pămîntul
de vînătorii cu cîinii lor
ce mă urmăresc în zori de zi
în uniformele lor verzi-cenuşii
cu oglinzi negre la guler
ei, care m-au călcat în picioare
m-au biciuit
m-au lovit între picioare
cu patul puştii
şi-au rîs
rîsul flecar al învingătorilor

n-au vrut banii mei
n-au vrut paşaportul meu
au vrut să-mi vadă penisul
m-au dezbrăcat şi au rîs:
nu eram circumcis și
unul a propus o recuperare
mi-au luat însă doar hainele
şi documentele şi au rîs
şi m-au lăsat să zac însîngerat
în urechi încă lătratul câinilor
împuşcăturile şi vocile de comando

zidurile păşesc înspre mine
mă-nchid, mă contemplă:
înnoptat zac aici şi dezbrăcat
de-un verde-cenușiu, uşile
ferestrele, oglinzi negre
clanţele, mînerele deşurubate
afară aud paşi

m-au tîrît în închisoare
ori în staţiunea nr.5
a spitalului de ţară?

ziua se decide
să nu fie reală
ori să fie asta realitatea
ce mă urmăreşte

zeiţa

în zadar încerc să deznod
împletitura părului ei de marmură
n-ar trebui să te îndrăgosteşti de-o zeiţă
mînameamîngîietoare o lasă rece.

Wolfgang Bächler s-a născut în anul 1925 la Augsburg,
a fost cel mai tînăr din întemeietorii Grupei 47. Este
considerat ca un purtător de cuvînt al generaţiei post-
belice, pînă ce a devenit doar oaspete al scenei literare
germane, trăindmultă vreme în Franţa. De aceea multe
din poemele sale sînt aproape necunoscute. Sentimen-
tele şi experienţele, patimile şi temerile unei întregi
generaţii, sînt surprinse în poemele sale. Sub influenţa
lui Bloch şi Lukacs - pe care l-a cunoscut personal -
Bächler s-a preschimbat brusc într-un scriitor foarte
angajat, nedezicîndu-se însă nicicînd de calitatea sa de
reprezentant de frunte al liricii germane contemporane,
de atributele unui poet deplin.

versiunea românească și prezentare :ANDREIZANCA
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SASKYA JAIN

MyMother’s Missiles

Ananti sat on two cushions in the half shade of
the balcony and rolled a piece of cardboard into a
tight cone. She folded its tip to keep it from
unwinding. Then she filled it with a fistful of ash,
which she collected from the clay stove in the kitchen
and stored in small mounds around the stem of the
potted curry leaf tree that stood next to her. She
pushed the pot into the corner as far as it would go,
but still the salty breeze from Juhu Beach would blow
the fragile grey dunes away every few days. To
Ananti, the air in Bombay smelled of petrol and
cheap liquor these days. India had just celebrated the
tenth anniversary ofits independence.

“Aradhana!” Two fingers coated the inside sur-
face of the cone with ash in quick strokes. Ananti
propped it against the wall. “O, Aradhana!”

A girl of twelve or thirteen scampered through
the doorway and sat cross-legged on the mat in front
ofher mother.

“What took you so long? And why are you
laughing like that? Better to show your bare arse than
to laugh with no shame.”

Aradhana stopped trying to hide her giggles.
“Bhautik says the English use paper—rolled over a
tube!—to wipe—”

“Can’t you keep anything to yourself?” Bhautik
had been listening to his mother and sister from
inside the room.

Ananti stopped undoing her daughter’s plait.
“Chup! I don’t want such dirty-talk in this house. I
told your father nothing good would come from
sending you to an English school. But does anyone
listen to me? No one listens to me. When I was a girl,
nobody sent me to any school, but you people think
not even Gujarati is good enough for you.” The tips of
Ananti’s fingers moved swiftly over Aradhana’s scalp
as she parted her hair into neat shafts, from which she
plucked the lice, dropping them into the cone of ash.
Once inside, theywould be unable to escape.

Ananti’s husband, Suresh, had secured a job as a
station master just as Aradhana had started school.
They had moved out of their shared accommodation
into the two-room flat in the Railway Colony. Their
previous quarters at the chawl had been predomi-
nantly Gujarati and from the same caste as theirs.
Here, with Railways being a transferrable post, their
neighbours came from all over, even as far as Kerala.
The colony was located in the neighbourhood of a
gauthan, so it was largely Christian. Suresh had heard
from his neighbours how their children were hired by
the hotels and offices on Marine Drive and Cuffe
Parade for salaries twice his own. That was when
Suresh had started saying that the children should go
to St. Joseph’s, which was just a five-minute walk
further than Goklibai Elementary School.

“Look, it’s Ardonna’s brother,” Rosie and Mary
would say whenever Bhautik walked past them on
their way home from school. Bhautik liked how they
pronounced his sister’s name, though the colony boys
made fun of the Christian girls, who used every
opportunity to anglicise words and manners. It was
not until recently that it began to dawn on him that
they barely knew more grammar than he now did
since joining the English school. Bhautik bit his lip
and smiled at the thought of the dialogue the older
local boys would recite whenever gauthan girls
walked past:

“Where go?”
“Church go!”
“Why go?”
“Prayer go!”
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But when Rosie and Mary came to the flat in the late
afternoons to pick up Aradhana, Bhautik would step
out onto the balcony just as the three girls sauntered
down the lane towards the beach, laughing and
shoving each other playfully, their arms hooked into
one another.

Ananti searched Aradhana’s head one more time
with her frisking fingers before rubbing the smelly
sharifa seed paste into her scalp and weaving her hair
back into a braid. The girl returned inside. Ananti
picked up the cone and walked up to the edge of the
small balcony. The lice stepped over each other in a
vain attempt to climb the slippery, ashen wall. She
leaned forward to make sure no one was approa-
ching. Then she threw the crawling cone into the
adjacent balcony with one practiced thrust so that the
lice, unwanted but not to be deprived of a livelihood,
might thrive on a neighbour’s scalp.

*

Aradhana filled the water tumbler and poured it over
her mother’s plants that lined the balcony. Winter was
slowly approaching, and water was always short. The
girl took her time moistening the earth in each pot
just enough so that nothing would seep out of the
holes at their base. Then she dipped her hand into the
tumbler and sprinkled water over the dusty leaves
until the plants gleamed like seaweed washed ashore.

Her mother had been calling her. She would say
she had not heard. Aradhana smiled to herself. For a
few days, lies and excuses would come more or less
for free in this house. Her mother was menstruating
and was not allowed to touch anyone or enter the
kitchen during that time. Though Aradhana had to
cook for the whole family on those days, she much
preferred that to her mother’s firm hand, ever-ready
to slap, hit or pinch.

Aradhana had experienced her first menstruation
just a few weeks before. She had awoken in the
middle of the night from a stomach pain she did not
recognise. She felt the wet stain at the base of her
spine where the fabric clung to her skin as she turned
from lying on her back to curling up on her side. The
next evening her mother had pulled out the jute
mattress from underneath the bed for Aradhana to

sleep on that night. The coarse material had bitten the
girl’s hand as she stroked its surface.

“At least you won’t need a mosquito net tonight
because you’ll be stung from below,” Bhautik had
teased.

Aradhana had shot her brother a furious glance.
“I’m not sleeping here.”

There had been a scene—Aradhana had cried.
Then her mother had cried. Voices were raised.
Bhautik gathered his textbooks and took refuge at the
neighbours’. Suresh, umpire of the family with his
own set of rules, ordered his wife to shut her mouth.

Aradhana had used the quiet to press her point:
“It’s not fair, Bapuji! Bhautik never has to sleep on it.
You don’t have to sleep on it. Rosie and Mary sleep in
their own beds every day of the year. Why shouldn’t
I? If Mamma wants to sleep on the jute mattress she
can do that, but I won’t. I refuse!”

Aradhana wasn’t done, but Suresh cut his daugh-
ter off.
“You’ve said a lot tonight and I have heard enough.”

“But Bapuji—”
“Sleep in your own bed for all I care, but spare me

your speeches. Is that all they teach you at your
English school?”

Aradhana thought about that night as she gazed
from the freshly-watered plants down into their lane.
Her mother’s calls were more insistent now. Aradhana
left the balcony and stepped into her parents’
bedroom, where Ananti was squatting on the jute
mattress beside the bed. Before Aradhana could say
anything, a small tub of glue flew towards her and hit
her on the shoulder.

“I won’t even let you open your mouth to make a
liar of yourself! I know you heard me!”

“I must have got distracted.” Aradhana replaced
the glue on her father’s desk.

“Why haven’t you started dinner yet?” Her mo-
ther demanded.

“I was just about to when I heard you call.”
Sensing trouble, Bhautik helped with the coo-

king. Armed with a comb and box of hairpins from
the bedroom, Ananti positioned herself by the
threshold of the door—the kitchen was out ofbounds
for her.
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Bhautik first cut the gourd into finger-thick slices
and then into squares. Aradhana chopped a tomato.
She heated up oil in a kadhai. Deciding it was hot
enough, she gathered a heaping pinch of cumin seeds
in her fingers and dropped them into the oil. They
turned dark brown, but failed to swell up and dart
around. The box of hairpins exploded against
Aradhana’s spine.

“Ruined our dinner! How many times have I told
you to wait till the oil is hot before throwing in the
masala? Do you hear sputtering? No. There should be
sputtering! But the oil is not hot, so how could the
jeera sputter?”

The black pins lay strewn on the kitchen floor.
One or two stuck to Aradhana’s heel as she shifted her
weight. Without a word or glance at her mother,
Aradhana poured the oil with the softened cumin
seeds into the drain in the corner of the kitchen floor.
“Wasting, wasting, wasting! Why? Because nobody

wants to listen to me. Because my English-speaking
children think I’m a fool.”

While Aradhana prepared the vegetable, Bhautik
started rolling out balls of dough into thin paranthas.
He was not as experienced as his sister in this task,
and his paranthas took on complicated geometrical
shapes. He was expecting the comb to hit him from
the beginning, but Ananti waited until she found him
lost in thought rolling a parantha that she did not
know reminded him of the map of their very own
Mother India (he had just seen the eponymous
picture at Radheshyam Talkies and was planning to
see it again on the weekend), a slab of dough in the
vague form of a diamond. He was lengthening the
peninsula to accommodate the southern states when
the comb struck his upper arm and bounced off,
narrowly missing the kadhai and the fire underneath
it in its path to the floor.

“You think this is some sort of school project?
Playing with food! Problem of plenty. I wish I had
grown up with that problem.” Ananti disappeared
into the bedroom.

“Just pick up the comb and the pins,” Aradhana
instructed her brother as she lifted the small steel thali
covering the vegetables with a rag and stirred them,
probing their toughness with a spoon.

“For what? She’s only gone to get more.”

“More what?” Aradhana was only half listening.
She was thinking about whether she might see
Rosie later that evening. She lived in the same
building, and Aradhana wanted to show off the
watercolour painting she had made of the balcony,
featuring her mother combing through her hair in
the sunshine, both their faces smiling at the
onlooker beyond the frame as if posing for a
photograph. At the very end Aradhana had painted
her mother’s free hand holding an oversized cone
of ash like a bouquet of flowers.

“More missiles, of course.”
The siblings looked at each other and smiled.
“Mamma’s missiles,” Aradhana said to her

brother, deciding that that’s what she would name
her painting: MyMother’s Missiles.

That evening Suresh returned home later than
usual. While she reheated the food, Aradhana laid
out three mats on the kitchen floor and placed a
thali and katori at the centre of each one. She
ladled the sabzi into the bowls. Suresh and
Aradhana sat down in front of their food and ate.
Bhautik, always in a hurry to go out, squatted
before his thali.

“Why are you eating like an Uzbek?” Suresh
said. “Sit properly.”

“Aren’t you going to complain about Bhautik’s
paranthas?” Ananti was standing in the doorframe.
“You always do when I make them and mine at
least are the right shape.”

Suresh looked at his son, sitting cross-legged
on the floor now, the tomatoey juice from the
gourd running down the fingers of his right hand
onto the steel thali.

“I’m used to the food in this house,” he said
and sighed.

Aradhana brought out the rice and spooned
portions of it onto the thalis, now marked with
traces of oil and slivers of vegetable. She scooped
the yellow dal on top of the white mounds and sat
down to finish her own dinner.

Ananti retreated into the bedroom. She spoke
loud enough for the family to hear every word:
“God forbid he should come home and tell his wife
why he was late. But the wife is stupid, so she must
not be treated with respect, because how dare she
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have a peaceful evening for once.”
After Ananti had eaten from the thali placed in

front of her by her daughter, Suresh gathered his
family around him on the chattai covering the
floor of the bedroom. He waited for a moment
while his children stopped fidgeting and his wife’s
gaze grew more intent.

“Today I saved a man’s livelihood. That was the
reason I was late.” Suresh looked at his family. “To
thank me, he gave me this.” He took out a squat,
cylindrical tin from his satchel and placed it at the
centre of their circle. Big red letters adorned the
blue background.

“But tell us what happened first,” Ananti said,
keeping her eyes on the tin that her children had
already picked up for inspection.

Suresh recounted how he had found a thick
notebook filled to the last page with English
scribbles underneath one of the berths of the train
when it had pulled into his station. Since he had no
use for such a thing, he had taken it to the station
supervisor where an agitated Englishman was
slandering several of his cabin mates as thieves and
rogues. On seeing the precious object in the station
master’s hand, the Englishman’s tone changed.

“It’s a book in the making, you see, about this
wonderful country of yours and the progress made
by the nation in its first ten years of democratic
government.” He spoke in accented Hindi and
praised Suresh to the supervisor for his “Gandhian
integrity.” The Englishman had opened his suitcase
on the platform floor, grey with dirt hardened by
spit and cheap disinfectant, searching through its
contents. When he had stood up again, he was
holding the blue tin.

“At least he didn’t give you back the used-up
diary,” Aradhana said, remembering the pristine,
forbiddingly expensive sketchbook she had held in
her hand at the stationary shop some days before.

“Maybe it contains something valuable,” Bhau-
tik said, taking control of the tin. He rapped his
knuckles on the surfaces; it sounded solid.

Aradhana imitated her brother’s voice. “Maybe
it’s an English seashell filled with pearls.” She
laughed and ran her forefinger over the smooth
metal, feeling the corrugations between the cobalt-

blue background and the bright red of the writing.
“It’s pretty like a seashell,” she admitted.

Ananti looked again at the tin, the contours of
the letters sharp and perfect. There was nothing
like it in her household and she felt the urge to
touch it. She watched her children’s growing fasci-
nation. At last she turned to her husband, “But why
would you bring it here? This is a Jain household!
Anything could be inside.”

Suresh ignored his wife. “Bhautik, read us what
the label says,” he instructed his son.

Bhautik’s voice assumed the air of one of the
local politicians who combed the lanes and alleys
of their district atop rickshaws during election
time, delivering their speeches through hand-held
megaphones, “Kraft! Processed! Cheddar! Cheese!”

Bhautik waited for his father to respond. Suresh,
his brows drawn together, stared at his son. Then he
said, “Now tell us what each of these words mean.”

Bhautik fixed his gaze on the red letters. He
repeated the words to himself. Kraft. Processed.
Cheddar. Cheese. CheeseCheddarProcessedKraft.
Bhautik raised his eyes to meet his father’s.

“It’s soap, Bapuji,” Bhautik said. Then he smiled.
It was possible, after all, that he was right. He
turned to Aradhana, “Get me the tin-cutter and a
knife from the kitchen.”

Aradhana obeyed. Ananti’s eyes left the tin and
examined her son, suspecting that he was as
clueless as they.

“I say we take it downstairs and throw out its
contents, whatever it is,” Ananti announced.

Suresh looked at his wife and said, “Then why
bother emptying it first? We might as well throw it
away now.”

Ananti looked at the tin and fell silent. She felt
her husband’s eyes on her.

Bhautik had cut an arc along the plate shea-
thing and was folding back a tin half-moon with
the help of the knife to reveal a firm, ivory
substance below. Bhautik and Aradhana struggled
for nose space to sniff—while careful not to
touch—the delicate fragrance of daffodils and lily
of the valley that they had read about in their
textbooks. They each took a deep breath.

“Chiii!” The siblings exclaimed in unison,
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recoiling from the tin.
“If this is their soap, no wonder they conquered

all ofIndia—this smell would make a Gurkha surrender
without a fight!” Aradhana yelled through her
pinched nose.

“It smells like damp sandals,” Bhautik added.
Silence returned. Bhautik opened more of the

cover.
“I don’t think it’s soap, son,” Suresh concluded.
Bhautik probed the surface with the tip of the

knife. “It’s soft,” he said.
“Maybe it’s chalk.” Suresh suggested. “The man

told me he was a writer.”
“But it’s not powdery,” Aradhana observed.
Suddenly, Ananti slapped her palm on her

forehead. “But what if it’s food! Non-veg! You
know those angrez will eat anything, even some-
thing that comes in a sealed box! I knew we
shouldn’t have brought it into our house. I told you
so.”

Bhautik poked the tip of the knife into the
substance and ran it around in a small circle. He
removed the conical piece onto the blade of his
knife.

“Don’t you dare put it in your mouth, Bhautik!”
“I think you’re right, Mamma. It’s food.” He

paused and looked at his mother. “We should taste
it to see what it is.”

Ananti shrieked. Aradhana, too, cursed her
brother and refused to eat one morsel of it herself.

Finally, Suresh spoke: “I will not taste it, but
you have my permission to do so if you wish.”

“And who are you to give such permissions?”
Ananti yelled. “We don’t know what this is! It
could kill him! Are you giving permission to an
Englishman to kill your son?”

The cone on the blade resembled a sweet,
creamy barfi, but the smell still deterred Bhautik.
He figured that whatever it was, the chance that he
was sinning was big. Then a rhyme he had learned
by heart for his English lesson entered his head:

Little Jack Horner sat in the corner,
Eating a Christmas pie:
He put in his thumb, and pulled out a plum,
And said, “What a good boy am I!

“I’m going to taste it, Mamma.” Bhautik raised
the blade to his lips.

Before they could say anything, Ananti, Suresh
and Aradhana saw the pasty lump disappear into
his mouth.

“He’s choking! He’s choking! Get him water!”
Ananti lunged towards her gagging son.

Bhautik spat the mush into his hand. He hea-
ved and coughed while Ananti slapped his back
over and over. She continued to slap him on the
shoulder even when he had quietened down and
stopped only to let him drink. Three pairs of eyes
settled on the fourth, which were finally raised to
meet them.

“It’s the most vile thing I have ever tasted,”
Bhautik declared. He cleaned his mouth with tooth
powder twice—and still he seemed to taste the
foul, grainy paste between his teeth. He leaned over
the small sink on the balcony that Suresh had
installed after his first raise, furiously rubbing his
forefinger over the ridges between his teeth until
his finger burned.

Ananti had retreated to the jute mattress when
it occurred to her that Bhautik would have to
undergo another, different cleaning ritual. She had
touched her son while menstruating. In Ananti’s
childhood, purifying him of the effect of her touch
would have required a thorough bath and washing
of the clothes since he had been wearing cotton,
not nylon or silk, which did not carry the same
contaminating effect.

Ananti got up from the mattress. “Take a bowl
of water from the kitchen and sprinkle it over your
brother,” she said to Aradhana, who looked at her
mother, expecting more instructions to follow.

“That’s it?” she asked as her eyes sought out her
father’s for confirmation.

Suresh did not look up from his newspaper.
“For once, can you just do as I ask?” Her voice

sounded tired.
Aradhana did as she was told, and then wat-

ched Bhautik clean his teeth for a third time. She
hovered around the sink to see if her brother
needed anything. His courage had impressed her.
She would tell Rosie and Mary about it at school.

Suresh turned the last page of the paper and
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folded it into the gap between the bed and the wall.
He stretched his upper body and yawned loudly. Then
he picked up the open tin that was still lying on the
floor where the family had sat around it.

“Don’t throw it,” Ananti said quietly so her child-
ren wouldn’t hear, expecting them to mock her for
discouraging Bhautik to taste its contents while
wanting to keep the tin. But Suresh did not hear her;
Ananti watched him scoop his slippers up with his
feet on his way to the door without interrupting his
stride. She listened to his footsteps as he climbed
down the stairs of their building. They grew fainter
and disappeared. Ananti guessed that he was heading
to the garbage heap at the end ofthe lane.

Aradhana entered and took out Suresh’s tiffin box
from his satchel. Ananti heard her unclip and rinse it
out in the kitchen with the dregs of water in the
bucket. Tomorrow the buckets would be refilled and,
as today, theywould barely last until the night.

Soon Suresh returned. He walked up to the edge
of the jute mattress and placed the empty shell at
Ananti’s feet without a word. The jagged edges of the
lid had been neatly bent flush with the inner wall of
the tin. Ananti watched her husband climb back onto
the bed to clip his toenails. She got up and stepped out
onto the balcony, at this hour illuminated only by the
room in her back. With her hands she moved the
mounds ofash into the gleaming, empty tin.
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HANS DAMA

Vegänglichkeit

Wenn Sehnsüchte, heiße Verlangen
uns quälen unentwegt tagaus, tagein,
sind wird in uns‘ren Träumen stets gefangen
und schalten gierig Hoffnung ein,

die uns den Zauber des Ersehnten bringen soll,
gefühlsstillend und heißgewollt im Fluß;
was aus dem schmachtend-leidend‘ Herzen quoll,
führt zum erquicklichen Genuss,

an dem sich herzerfüllt die Seelen laben,
der Geist endlich die Enge sprengt;
erfreuen uns der urnatürlich‘ Gaben,
in die Erfüllung breit sich lenkt.

Nur selten kann der Mensch besagen,
was ihn im Innersten gefangen hält,
sich quält durch endlos Jahre, Tagen
schlussendlich dann in Staub zerfällt.

Drum unvergesslich unsre Leiden
aufErden hier, genutzt muss sein:
Einmaligkeiten nicht vergeuden,
du kommst und gehst doch stets allein.

Wien, 2.2.2018
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ELISABETH ANTON

Dahlien am Gartenzaun

Zwei Kerzen brennen wortlos vor mir
sie schenken Stille und Licht.
Heimat, ich geh durch deine Gassen
nur in Gedanken.

Ich höre ihn noch
den alten, holpernden Pferdewagen
Dahlien am Gartenzaun blühen bestimmt.
Nur ich sehe sie nicht.

Ich schließe meine Augen
und sehe hinten
am Gartenzaun,
die farbenbunten Dahlien stehen.

Hatzfeld,
du meine Heimat
in einem herbstlich
bunten Farbentraum.

Doch die Erinnerung
hinterlässt Narben.
Es bleiben die Dahlien
am Gartenzaun.

Ohne Heimat

Heimat, wohin bist du entschwunden,
deine Menschen, deine Gassen?
Kein Baum strahlt mehr für mich,
kein Nachbar winkt mehr für mich.

Deine Erde schweigt, deine Häuser weinen
nach den Seelen die einst sie bewohnt.
Auch die Worte in dir sind gestorben.

Um in der Freiheit zu leben
verließ ich dich für eine Freiheit
ohne Heimat.

Dann sei das Ende gekommen

Wieder daheim. So fremd die Gassen.
Der alte Laternenpfahl. Er steht nicht mehr.
Längst vergessen, das Drachen fliegen lassen.
Die Erinnerungen werden zur Qual.

Du meine Heimat, mein Hatzfeld,
du einst so stolze Stadt,
wie fremd ist deine Welt,
wie fremd bist du mir geworden?

All die Häuser ersticken fast im Schweigen.
Die Kirchturmuhr ist unwirklich
und fremd klingt
der Glocken Abendläuten.

Libellen tanzen ihn nicht mehr ihren Reigen
und die artesischen Brunnen sind alle versiegt.
Es hieß, wenn die artesischen Brunnen versiegen,
dann sei das Ende gekommen.
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Ave Maria

Augenblick
wie bist du mir treu
du trägst mich
du verstehst mich

Du hüllst mich ein
beschützt mich
du gibst mir viel
du nimmst mir alles

Du bist meine Freiheit
ohne Grenzen
wenn meine Gedankenwelt
deinen Reichtum spürt

Du bist Siegel und Stempel
meiner Zufriedenheit

Wenn ich in Richtung Ewigkeit
voller Dank ein Ave Maria verkünde

Emotionale Intelligenz

Was versteht man schon unter Kompetenz?
Muss ich danicht ganz früh, imElternhaus,

beginnen?
Die Kompetenz verabscheut nicht die Reverenz,
weil Befugnis und Ehrerbietung gerne

ineinander spinnen.

Die hohe Kunst der Methoden muss ich
preisen!

Nur „Menschsein“ ist schwer zu erlernen, ganz
schwer.

Was kann man eigentlich beweisen,
wenn die Methoden da und dahinter kein

Mensch mehr?

Kommunikationsfähigkeit und soziale
Kompetenz

sind Theorien von jedem von uns wohl
erlernbar,

aber wohltuend effizient ist doch eine Referenz,
die klar und deutlich aussagt, wo in dir der

Mensch war.

Egal, in welchen Bereichen des Alltags du dich
bemüht,

den Menschen zu achten, zu verstehen, sei stets
deine Präferenz!

Noch nie hat eine Methode tiefer ins Herz
gewühlt,

als wenn du Menschlichkeit gewählt als
emotionale Intelligenz.

Der Regentropfen

Hast du schon mal den Regentropfen gespürt
wenn er dein Gesicht berührt

Wenn er dir über die Stirn rinnt
mit all seiner Behutsamkeit

Die dich sanft streichelt
mit seiner stummen Sanftheit

Wie der Regentropfen
rinnt das Leben in meiner Erinnerung
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LUMINIȚA RUSU

Herr Colonel

Vântul se jocă prin grămezile de frunze galben-
maronii, împrăştiind moviliţele adunate la marginea
aleii. Înarmată cu un măturoi de nuiele, o femeie de
vreo patruzeci de ani se luptă să adune frunzele risi-
pite de vânt. Părul negru, ici colo brăzdat de fire ar-
gintii îi stă împletit în jurul capului ca o cunună. Peste
bluza cenuşie poartă o vestă verde cu dungi orizonta-
le, uniforma celor care lucrează la întreţinerea parcu-
lui. La câţiva metri de ea, rezemată într-o greblă ştir-
bă, pufăie alene din ţigară o bătrânică cu obraz oacheş
şi părul alb.

-Las‘-o baltă Rozico, dacă îţi spun că n-are nici un
rost! Până vine maşina după noi sunt împrăştiate iar
pe alei, ca şi cum nu am fi muncit deloc. Opreşte-te şi
tu un pic, doar nu ne vede nimeni. Stai olecuţă să ne
odihnim, s-o potoli şi vântul ăsta, apoi ne apucăm de
strâns din nou. Oricum cad alte frunze, până la iarnă
tot cad. La prânz e plin pe jos de ele, mâine-i ca ieri şi
azi e ca poimâine. Hai să ne aşezăm pe banca asta, că
până-n seară îi mult!
Rozica se opreşte îndreptându-se de spate, stă căteva
minute rezemată-n măturoi, apoi porneşte şovăielnic
spre banca pe care bătrâna s-a aşezat deja. Propteşte
măturoiul de marginea băncii şi se scurge ostenită pe
bârnele lăcuite.

-Că bine zici, Margareto, prea mă consum eu pe
degeaba toată ziua! Îmi dau şi vesta jos, parcă m-am
încălzit. Dă-o jos şi tu, trece cineva şi ne cunoaşte că
suntem de la curăţenie. Pune-o aicea peste a mea, împă-

turită. Îi soare fain azi, încă e toamnă caldă. Ar merge
un cafei acuma, păcat că îmi lăsai sticluţa în vestiar
azi dimineaţă!

Să fi fost ora zece într-o dimineaţă de septembrie.
Aleea băncii pe care odihnesc cele două femei e chiar
la marginea parcului, la capătul ei se vede clădirea cu
cinci etaje a Hotelului Central şi lângă el, lipită timid
de gardul marmorat, căsuţa cu doar două etaje ce
găzduieşte Azilul de Bătrâni. Mult s-au plâns proprie-
tarii hotelului de aşa vecinătate, clădirea azilului e în
litigiu de ani de zile, iar cei care o revendică vor să o
transforme în casino. Procesul însă se tot amână,
termenul de judecată e destul de lung, aşa că deocam-
dată în clădirea veche, cu iederă veştedă ce se caţără
până la primul etaj se joacă doar remi şi canastă.

Poarta ruginită a clădirii gri scârţâie lung, anun-
ţând trecerea unui domn înalt şi uscăţiv, îmbrăcat în
costum bej. Din buzunarul sacoului se iţeşte o batistă
cadrilată, în ton cu pălăria verzuie ce îi acoperă părul
nins. Merge încet, sprijinindu-se într-un baston de
lemn negru. Ajuns în faţa băncii pe care odihnesc
Roza şi Margareta îşi scoate pălăria şi se înclină
respectuos.
- Bună dimineaţa doamnelor! Ce faceţi, cum vi se

pare vremea azi?
Roza chicoteşte ca o domnişoară de pension, în timp
ce Margareta se înghesuie să îi răspundă.
- Mneaţa bună şi dumitale, herr colonel! Unde

pornişi aşa devreme, doar nu mergi să faci piaţa la ora
asta?
Bătrânul domn se opri în dreptul Rozei, rezemându-
se în baston.
- Îmi fac plimbarea zilnică, stimate doamne. Mişca-

rea face bine la orice vârstă şi am în plus ocazia să
întâlnesc persoane încântătoare ca dumneavoastră în
fiecare dimineaţă. Vă doresc o zi minunată!
Salută respectuos încă o dată, apoi porni agale spre

centrul parcului, ocolind precaut castanele cazute pe
alee. Margareta îl petrecu cu privirea, oftând înţelept,
a om care ştie mai multe decât spune.
- Uită-te şi la ăsta, Rozico, ce a fost şi ce a ajuns! Are
o casă pe strada de lângă parc, un pic mai jos de hotel.
Frumoasă casă, cu etaj, doar pentru el şi familia lui.
De fapt e casa nevesti-si, Dumnezeu s-o odihnească.
O ştiam de cănd era copilă, învăţa la şcoala unde mer-
geau şi fetele doamnei la care lucra biata mama.
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Frumoasă femeie a fost, frumos de fapt a fost şi el.
Când trecea pe stradă în uniformă toate codanele
oftau şi-şi cătau drum în piciorul lui. Nu avu viaţă
uşoară nevastă-sa la tinereţe, mai ales că el era tot
timpul plecat cu garnizoana. Avură doar o fată, nici
când a născut biata femeie el nu era în oraş. Cică era
plecat pe munte cu infanteria, l-au găsit doar după
trei zile să îl anunţe că e tată.

- Ei, lasă Margareto, doar nu năştea el în locul ei!
Mai lasă-mă soro cu atâta milostenie, îmi zise Vica,
nora-mea asta mică ce îi infirmieră la maternitatea
din centru, că mai nou primesc şi taţii în sala de
naşteri. Cică să le ţină de mână pe mămici, să fie şi ei
implicaţi în naştere. Ce implicare, soro, că doar nu
rabdă ei în locul femeii? Mai vine câte un prost să şi
filmeze, cică să-şi amintească momentul. Da’ ce, tu ai
vrut să-ţi mai aduci aminte câtă durere ai răbdat când
ai născut? Nu-ţi spun că este câte unul care mai
leşină, de trebuie să umble moaşa după el, în loc să se
ocupe de mamă şi copil.
E soare cald, parcă de primăvară. Margareta îşi şterge
fruntea transpirată cu vesta păturită.
- Poftim, ce material de tot câcatul! Nici apă nu

absoarbe, cald iarna nu ţine deloc, vara transpiri în ele
parcă-s nailon, iar dacă plouă...ca şi cum n-ar fi. Lasă
că vine pensia, Rozico, mai am trei luni şi vin în parc
doar ca să te salut. Da’ ce zic eu, să mă văd cu pensia
aprobată şi nu mai vin în parc deloc. Mă plimb doar
dimineaţa să fac piaţa, în rest stau toată ziua în casă,
destul am trudit de când mă ştiu.
- Ce-ţi pasă, Margareto, trei luni trec una două! Eu

ce păcatele mele fac încă optsprezece ani, mă mâncă
reuma până la pensie, dacă o mai apuc. Îmi zise Vica
ieri că au nevoie la spital de o spălătoreasă, mă bate
gândul să încerc. Şcoală nu trebuie, doar opt clase cât
am eu. Nici şalele nu ţi le frângi ca pe vremuri, acu-
ma spală cu maşina. Doar aduni rufele şi le întinzi să
se usuce, în rest stai la căldură, sub acoperiş.
Margareta se întinde înspre vestă, scoate din buzuna-
rul ei un pachet de ţigări şi o cutie cu chibrituri, apoi
îşi aprinde o ţigară. Trage cu sete două fumuri gri,
apoi strecoară pachetul la loc în vesta împăturită.
- Du-te Rozico, nu mai sta pe gânduri. Viaţa asta-i

mare curvă, nu ştii când te loveşte şi tu nici nu ai apu-
cat să te bucuri de ea! Uite, nevasta colonelului, că îmi
veni în minte iar de ea.

Crescu singură fata, răbdă toate poveştile de amor
ale colonelului…Că na, îţi spusei că a fost bărbat
fain la viaţa lui, pe ăştia frumoşi greu îi aduni din
alte paturi! Numai ea ştiut-a de câte ori a venit
colonelul în oraş şi acasă ajungea după câteva zile.
O dată cică l-a prins când ieşea de la o ibovnică, ea
mergea dimineaţa cu fata la şcoală şi el ieşea de la
una Nuţi, coafeză. Cică s-a făcut pământie la obraz
şi a trecut pe lângă el de parcă nu l-ar fi cunoscut.
Copila nu a zis nimica, era tăcută ca maică-sa, nu
semăna cu el decât la mers şi la statură. Înaltă
domnişoară s-a făcut, nu cred să-şi fi găsit bărbat
nici până azi. A plecat în străinătate cum a
terminat liceul, zic unii că ar avea şi un copil, dar
sigur nu-i nimic. Cât trăia maică-sa venea acasă
doar de Paşti şi de Crăciun, tot singură. De când a
murit doamna nu a mai venit deloc, nici cu copil,
nici singură.

Roza adună cu piciorul castanele de lângă ban-
că, strângăndu-le într-o grămăjoară lângă măturoi.
- Lasă-le în plata Domnului femeie, astea nici nu

merită adunate. Le strâng copiii să se joace după
şcoală, atâta ajutor avem şi noi! Stai să îţi spui mai
bine ce păţi colonelul după pensionare, că ăştia din
armată se pensionează cât încă-s în putere, pe la
cincizeci de ani. Vine acasă colonelul după pen-sie
şi la o săptămână după ce se întoarse nevastă-sa
făcu din ăla… accident de vas de sânge. I-a pleznit
o venă de la cap şi a rămas paralizată de la brâu în jos,
doctorii ziceau că o mai duce câteva luni. Atunci a
fost şi fata acasă, a tocmit o femeie să facă curăţe-
nie şi de mâncare o dată la trei zile, apoi se întoarse
la treburile ei în cele ţări străine Rămase colonelul
s-o îngrijească câte zile o mai avea. Şaptesprăzece
ani zăcu, Rozico, şaptesprezece ani. În fiecare dimi-
neaţă mergea colonelul la piaţă să cumpere de-ale
gurii, apoi stătea cu ea până în seară. El o spăla, el
o îmbrăca, el îi dădea mâncarea la pat. Zicea feme-
ia ce mergea la curăţenie că făcea şi mâncare colo-
nelul, doar ea mergea o dată la trei zile. Doamna
putea vorbi şi îşi mişca măinile, cică colonelul îi
povestea tot timpul, dar ea…tăcută a fost şi cât era
în putere, ce mare lucru să-i fi spus acum?

Rozica se ridică de pe bancă şi puse mâna pe
măturoi, hotărâtă să se apuce de lucru. Vântul sufla
încet, legănând doar frunzele ce cădeau din copaci.
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- Hai Margareto să ne apucăm de treabă, min-
ten vine maşina!

Bătrânica se întinse alene înspre capătul băncii
şi apucă grebla, dar nu se ridică.
- Acuma stai să-ţi găt povestea, ce te zoreşti a-

tâta, dă-le-n amarul lor de frunze, că nu ni le
plăteşte la kilogram!
- Păi gată odată Margareto, ce mare lucru mai îi

de spus? A zăcut biata doamnă şaptesprezece ani,
iar după asta presupun că a murit.
- A murit sărmana într-o noapte de septembrie.

În anii din urmă ai vieţii ei colonelul umbla aplecat
de spate, începuse să vorbească cu femeile din
piaţă, se plângea că nu mai poate. Ofta că e greu
singur, că oare ce păcate grele are de ispăşit. Parcă
nu ştia el ce păcate! A murit femeia în somn,
liniştită. Fiica lor a venit doar la înmormântare, cu
o coroană de trandafiri roşii. Multă lume n-a fost
să o petreacă, la groapă au mers doar ei doi şi
câţiva vecini. Fata a fugit înapoi a doua zi şi de
atunci nu a mai fost pe acasă. Colonelul parcă a
înviat după înmormântare, s-a îndreptat de spate şi
a început să iasă din casă dimineaţa şi seara,
uneori şi la prânz mergea până la piaţă, doar aşa,
să se mişte, fără nici un motiv. Zâmbea, saluta pe
toată lumea, intra în vorbă cu oameni pe care nici
nu-i cunoştea prea bine. După câteva luni însă s-a
mohorât din nou. Începuse să se plângă cât de
pustiu e în casă, brusc a realizat ce mari şi goale-s
camerele…Într-o dimineaţă a încuiat uşa de la
casă şi a venit singur la azil, doar cu o valijoară şi
bastonul în care se sprijină. N-are nimic, nu e
bolnav, îl mai supără un picior din când în când,
da’-n rest e sănătos tun, la anii lui alţii abia mişcă
prin casă. Doar îi era urât singur, iar singurătatea îi
boală grea, mai ales la bătrâneţe.

Rozica strânge deja spornic frunzele căzute pe
alee. Face grămăjoare mici, aşteptând pe Margareta
cu grebla, să i le aducă la marginea aleii. Două ciori
se sfădesc pe o castană, împrăştiind din aripi o
grămăjoară de frunze. Margareta întinde grebla
ameninţător spre ele
- Hâş scârbavnicelor, tocmai aicea v-aţi găsit! N-
aveţi alt loc cât îi parcul de mare, arză-v-ar focul ăl
fierbinte!

LUCA CIPOLLA

Chiara d'Assisi

Le tenebre si fan leggere
e rischiaran d'improvviso,
non è facile contare le promesse disattese..
ma tu, correndo su prati rossi, fossi,
hai cancellato una lacrima
e l'istante precedente.
La casa era dismessa,
misero sdentato sorriso,
la tua mano accogliente
a porgere il pane.
Scesi anch'io
e t'aspettava il matto
in partenza per Roma,
inciampai e per un istante..
l'acqua smise di segnare il ruscello,
non più un sussurro
o verso d'allodola..
mi reclamò la notte.

Cleopatra

Eri raccolta all'ombra
dei pensieri-nebbia,
quella madre
che più non scorgo,
eclissata dal mio ego,
un deserto
che l'immagine risalta.
Cleopatra,
temevi un dì la serpe,
dico, anche di pezza,
e fra le dita leggevi
il mio destino..poi,
scivolata nello spazio d'un atomo,
vidi la tua forma
accecarmi
ed il mio sguardo
teso
ad una goccia di rimpianto
e di beata gioia.
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EDUARD FILIP PALAGHIA

Promisiunea Levantului

Dacă vei păşi în oraşul meu,
o să întâlneşti mii de sacagii pe străzile-miracol.
Fiecare poartă un recipient de cleştar
din care curg picături de hidromel.
Li- s dulci bătrânilor giuvraergii
canaturile droşcelor încărcate cu turtă
Şi dintre valtrapuri de atlaz
se iuţesc, pe şosele de alabastru,
milioane de licurici înzorzonaţi
cu limpezimi de şofran.
În fiece cotlon zăreşti câte un teatru de păpuşi
înlăuntrul căruia, marionete din zahăr candel
fac jonglerii cu stafide şi pricomigdale.
Am supus, pe graniţele de marmeladă,
fete morgane. Grăniceri. Şi odalisce din coacăze.
Ele aşază în paşaportul fiecărui imigrant
Naufragii pe mări din sirop de mentă
şi penele corăbiilor din mătase.
Desenez în fiecare dimineaţă
un cer de poveste.
Aşa că, dacă vei păşi în ţara mea,
o să devii şi tu locuitor fermecat
al Regatului de dincolo de negură.

Exorcism

Înfrânt fiecare zi,
îndrăgostit involuntar,

când contondent, când arbitrar,
visând, plângând, râzând, murind.

Naiv, absurd, mirat, timid,
îndragostit involuntar,
când contondent, când arbitrar,
murind-râzând, plângând-visând.

Plangând visându-te,
râzând murindu-ţi,
înfiorat, speriat, copil, fragil,
te-mbrăţişez dintr-un exil
tu însămi mie, însăţi mie tu.

Exilat

Oraşului din muguri de lumină,
biet urs de pluş cu nas de marţipan,
i s-au născut copii din crinolină
înfăşuraţi în candel moale. Pe-un divan
stau aşezate cinci păpuşi de abanos,
cu ochii trişti, în rochii de mătase,
iţindu-şi picioruşele de os
dintre rochiţe. La ferestră, şase
toreadori de mucava vopsită
aleargă tauri de hârtie
printre corăbii mici. În bol, pitită,
lang- un bondar cu aripi moi
stă o furnică veştejită
cântându- i greierului. Doi
urşi grei de pluş, cu tobe mari
mai hibernează şi nu ştiu
că- s aşezaţi lângă canari.
Şi- n fiece cotlon al casei mele,
ca -ntr- o poveste fermecată
Trăieşte câte un personaj
înfăşurat în zahăr, ca -ntr- o vată.
Pe rând îl scot pe fiecare
să- l plimb printre bucăţi de nor.
Şi apoi îl culc, printre cuvinte
şi îl sărut, de somn uşor.
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Seismograf

Poeții se îndrăgostesc sonor,
Absurd, infam şi cataclismic,
Sunt epicentre-n cord seismic,
Copii cu aere de-actor.

Actorii se îndrăgostesc pe scenă,
Recită, mângâie, se răsucesc,
Se-nvăluie în nori, înmuguresc,
Zâmbesc cu mâna pe sirenă.

Sirenele se-ndrăgostesc de marinari,
Îi urmăresc, le cânta în siaj,
Confetti de lumină-ntr-un machiaj
Înfăşurat pe chipuri de corsari.

Corsarii sunt poeții mărilor profunde,
Sălbăticiţi, calini şi arboricoli,
Un pic vioi, un pic ridicoli,
Zâmbind infernului din unde.

Infernul e o casă de poet,
Înlănţuit de demonii-nserării,
Răpus de plâns, de gustul sării,
Prea des timid, prea des discret,
Iubind precum Pygmalion, concret,
Transfigurat din Pathos în ascet.

Poetul e Transfugul violet,
Stabilipod în conspirația marii.

Logomatopee

Aristotel, ai fost îndrăgostit ?
ÎnMetafizică şi-n paradigma ispăşirii
ai pus, timid şi picătura... fiorului ?
Sau a iubirii ?

În Lykeonul tău peripatetic,
ce te-mblodea spre Etică,
te împlinea privirea mută,
contemplativ-estetică ?

Virtuţi si vicii, De insomniis. . .
Au fost de-ajuns ?
Femeii care-n suflet ţi-a pătruns
i-ai spus ce simţi ? Ai mângâiat-o din priviri ?
Ai dus-o-n gând spre rătăciri înmiresmate ?
I-ai aşezat pe gleznele subţiri
mulţime de cuvinte-nfiorate ?
I-ai fost amant în vise complicate ?
I-ai spus ce simţi când o respiri ?

Ai vrut s-o ai doar pentru tine,
De Somno et Vigilia ?
I-ai spus Despre culori, de Lucruri auzite ?
Ai plâns când clipe nesfârşite
încremeneau în părul ei, ca o chemare,
când fiecare întrebare
adăpostea dorinţe mute ?

Ai căutat pe buzele-i tăcute
Ventorum Situ et nominibus ?
De Lineis Insecabibilus ?
Te-ai amăgit ? Ai fost nebun ?
Ai dat speranţelor parfum ?

Chiar dacă timpurile nu-s la fel.. .

Orizont atavico-acvatic

Ameţitor, mirabolant
e verbul tău...
Şi incitant !

Mă-mpinge spre postumele contrarii
ce bântuie printre acvarii
în care am desţelenit o scoică
şi am legat cinci peşti la troică.

Iar în Triunghiul din Bermude
zac visurile mele ude
şi amintirile zălude...

privindu-l uit, rămân imberb,
precum şi-e incitantul verb.
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PAUL SÂRBU

RĂZBUNAREA PELICANILOR
(fragment)

Mitea Zenovei ura pelicanii.

Lucrase pe vremuri ca ,,paznic la pelicani” şi ,,îşi
făcuse bine meseria”. Deşi, puţini pescari reuşeau
să reziste în coloniile de pelicani: majoritatea vo-
mitau, ,,îşi vărsau maţele” din pricina peştelui stri-
cat de pe maluri şi a dejecţiilor cu miros fetid ce
putrezesc totul în jur. Era o duhoare greu de supor-
tat! ,,Împuţite păsări! . . .” bombănea el mereu! .. .

Pelicanii erau organizați: jumătate din ei rămâ-
neau în colonii să clocească grămezile de ouă înve-
lite-n nămol, să le păzească de diferiți dăunători
care le spărgeau şi le mâncau- ciorile, îndeosebi!-
iar cealaltă jumătate pleca să se hrănească şi să
captureze peşte pentru pui…Făceau cu rândul,
bărbătuşi şi femele…

În coloniile de la Buhaiova-Hreţişka-Babinci,
din Delta Dunării, peştele era adunat în grămezi,
pe jos, ,,după mărimea pelicanului”, peşte mic,
pentru pui, peşte mijlociu pentru pelicanii tineri şi
peşti mari, de toate felurile- ştiuci, crapi, somni,
șalău- pentru pelicanii comuni mari. Şi totul
,,zduhnea”, pretutindeni erau numai miesme fetide,
nu putea oricine să înainteze în mijlocul coloniilor,
cu mii și mii de pelicani comuni şi creţi! . . .

Doar Mitea Zenovei, Zaharia Butâlkin şi Zar-
nica Huciubat, care lucrau în trei schimburi, de
pază, fuseseră aleşi, căci ceilalţi ,,se îngălbeneau la

faţă, vomitau de-şi întorceau stomacul pe dos și-i
pălea durerea de cap”.

Primăvara, mai întâi venea în recunoaştere
,,Tartorul” pelicanilor, după cincisprezece martie,
vizita locurile, ca să nu fie pericole, constata dacă
timpul era bun. Apoi, după două săptămâni se
întorcea cu ,,escadrilele” de câte trei-patru sute de
pelicani fiecare, adică vreo două sute de perechi, şi
se aşezau peste plauri şi maluri, cuibărind,
construind cuiburi noroioase.

Când se întorceau, stuful verde, nou, care răsă-
rea răzbătea printre firele uscate, de anul trecut, iar
primii nuferi care se deschideau erau de un alb atât
de pur și intens, încât străluceau precum soarele, la
amiază! Mățișorii de salcie gălbui şi cu picățele
portocalii arătau că temperatura crescuse peste
cinsprezece grade! .. .

,,Tartorul” niciodată nu părăsea colonia. El nu
pleca după hrană, ca ceilalţi. Acesta supraveghea și
cerceta neîncetat dacă sunt condiţiile bune de
cuibărit şi supravieţuit, dacă pândeşte vreun
pericol, căci, în aceste cazuri, îşi lua ,,escadrila” şi
se muta în alte locuri, mai primitoare…

Cei care plecau să aducă hrană se întorceau cu
scrumbie, ştiucă, crapi, lini, tot felul de peşte adus
de la Dunăre, din canalele şi gârlele Deltei sau
chiar din mare…

,,Paznicii” aveau tot felul de îndeletniciri:
,,colectau” puii de pelicani, care erau uşor de prins
în plase sau chiar cu mâinile, şi îi ,,livrau”, după
ordinele primite, în diferite ţări: Franţa, Germania,
Belgia, după cum aveau contracte; sau ,,puneau
crotalii”, adică nişte inele din aluminiu cu numere
în care erau înregistrate vârsta, locul etc. Cândva
prinseseră un pescăruş de peste o sută de ani care
fusese ,,înregistrat la Moskova în 1880.

Veneau cercetători care filmau din adăposturi
bine camuflate în stufărişuri întreaga activitate a
pelicanilor, cum cuibăresc, cum se hrănesc, cum se
organizează…Aceştia aveau ,,pontoane dormitoa-
re” dotate cu generatoare de curent electric, aragaz,
butelii cu gaz metan, cuptoare, hrană diversificată
–conserve, legume şi fructe uscate, nu ca pescarii
Deltei care locuiau în colibe improvizate din stuf,
mâncau numai pește, preparat în toate felurile
posibile și ,,se spârcâiau alb, ca pelicanii”, şi beau
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apă direct din canale, cu ,,ispolul”, iar ca băutură
nu le lipsea spirtul sanitar pe care-l denumeau în
diferite feluri: ,,Sandokan, Cernobâl” etc.

În sfârşit, paznicii păzeau puii de pelicani, ca să
nu fie răpiţi de hereţi ori ulii sau acvile cu gheare
puternice, să nu le mănânce câinii de la colibele
pescarilor ouăle, sau chiar să nu fie ucişi de pesca-
rii care duşmăneau pelicanii, pentru că îngurgitau
cantităţi impresionante de peşte, mai mult decât
reuşeau ei să prindă în plase şi să predea la cherha-
na pentru a-şi încasa salariul ,,în funcţie de cantita-
tea prinsă”. De aceea, unii dintre pescari, dacă nu
era atent paznicul, veneau şi călcau ouăle în picioare!...
Un pescar avea ,,norma” să prindă câte cinci su-

te de chile de peşte pe lună pe care să-l predea la
cherhana. Dar pescarii socotiseră că într-o săptă-
mână, aceste colonii de pelicani, stârci, egrete, cor-
morani, scufundaci, ţigănuşi etc. mâncau mult mai
mult peşte decât reuşeau să prindă toţi pescarii
Deltei într-o lună! .. .

Mitea Zenovei păzea pelicanii până în octombrie,
când migrau, apoi tăia stuf cu ,,tărpanul”, iar când
gerul era straşnic, tăiau gheaţă ca să aprovizioneze
gheţăria cherhanalei pentru vară. Nu duceau lipsă
de muncă! .. .

Lui Mitea Zenovei îi era cel mai greu, vara, pe
caniculă și secetă, când miesmele erau de nesupor-
tat chiar și pentru el, despre care se spunea că ,,nu
avea miros!”

Apa cu frunzele mari, de nufăr, scădea; doar
măciuliile de nuferi galbeni rămâneau ridicate câ-
teva palme deasupra nivelului apei. Pe tulpinile săl-
ciilor se vedeau rădăcinile, ca niște coame de lei,
care în primăvară stăteau cufundate sub valuri.
Vara, acestea erau pe crengi, parcă erau înfipte în
albastrul cerului, ci nu în mâlul albiei. Pe tulpile
sălciilor încă mai erau dungile până la care fuse-
seră în apă, primăvara. Canalele secau într-atâta
încât se vedeau cum se zbat peștii vii, argintii,
printre cei morți, în nămol... Din cauza lipsei de
hrană, pelicanii pescuiau în ghioluri. Pe trunchiu-
rile sălciilor uscate, dărâmate, putregăite, creșteau
ierburi și flori colorate, iar în scorburile acestora se
aciuau vidrele ori nevăstuicile.

Mitea Zenovei îndurase această viaţă grea de

pescar, inspirând toate duhorile, dar începuse să
urască cu adevărat pelicanii când fusese transferat
ca paznic la ferma piscicolă de la Popina!

Acolo, viaţa era mai uşoară şi mai plăcută, dar
avea să i se desfacă contractul de muncă, tocmai
din pricina pelicanilor! .. .pe care el îi păzise şi-i
protejase timp de cinci ani în colonia Buhaiova.

La ferma piscicolă, Mitea Zenovei văzuse cât
de greu se ,,prăseau” peştii.

De pildă, crapii, sau ştiucile femele erau ,,mul-
se” de icre, după ce erau prinse din bazine. Apoi
erau ,,storşi” şi crapii masculi, de ,,lapţi”. Peste ouă-
le peştelui femelă, icrele, puse în nişte tăvi de
plastic, se presărau lapţii. După un ceas, bobul de
icre se făcea mai mare şi se vedea un punct negru
prin coaja oului –embrionul. Apoi se turnau în
nişte sticle care au sită sus şi jos, şi prin care curge
apă timp de douăzeci şi patru de ore. După care
puietul iese din ouăle de peşte. Acesta se cară în
saci de plastic, umpluţi pe jumătate cu apă,
jumătate cu aer, ca să aibă oxigen, şi se toarnă în
bazine mai mici… Acolo se deversează gunoi de
bălegar de vaci, din care ies ,,purici de apă”, cu care
se hrăneşte puietul timp de o săptămână…Apoi
prin ,,călugări” (guri de apă) puietul era dus de
curent fie în bazinele mai mari ale crescătoriei, fie
chiar în canale şi gârle…(Mitea Zenovei numărase
numai în guşa unei egrete şaptezeci de puieţi! ) .
După aceasta, se făceau ,,hrănitoare”- adică, locuri
unde pescarii duceau cu bărcile saci de granule
(cereale măcinate) pe care le vărsau în anumite
locuri ca să hrănească peştele în creştere…

Într-o duminică, fiind paznic la ,,Piscicola”,
Mitea Zenovei adormise, băut, după ce terminase o
sticlă de ,,Mona”!

Când se trezise, un întreg bazin de puiet de
crap fusese golit de o ,,escadrilă” de pelicani. Nău-
cit, trăsese două focuri în aer, ca să-i sperie. Tot
stolul se ridicase în aer şi zburase, rămânând doar
un pelican răstignit, pe care el, pasămite, îl găsise
mort, şi pe care-l bătuse în cuie pe o cruce de lemn
făcută de el, tocmai pentru ca ceilalţi să nu se
apropie! Dar se vede că nici nu le păsase de con-
fratele lor ţintuit şi cu un piron în gât, cu ciocul
enorm atârnând! (În fapt, acest pelican îndrăznise



să atace peştele din bazin, chiar sub ochii şefului, iar
acesta îi poruncise angajatului Mitea Zenovei: ,,Tra-
ge!” ,,Intru-n puşcărie!” ,,Intrăm amândoi!” Şi Mitea
Zenovei îl umpluse cu alice! După ce îl crucificase,
drept pildă, Mitea Zenovei fusese sigur că, după
această ispravă, niciunul nu va mai îndrăzni să se
apropie de bazinul ,,trei’şpe!”)

Luni dimineaţa, când a venit şeful la ferma pis-
cicolă, văzând bazinul golit de puiet, i-a desfăcut
contractul de muncă lui Mitea Zenovei, ,,pentru
neglijenţă în serviciu”.

De atunci, omul ura de moarte pelicanii!...Tocmai
lui să-i facă una ca asta, care-i păzise cinci ani, în fosta
colonie!...

Ca să-şi poată întreţine familia, copiii la şcoală,
Mitea Zenovei se angajase ca simplu pescar.

Primise şi el ,,o parcelă din luciul apei” și pescuia,
mai punea capcane la bizami, nurci, vidre…

Apa acum are culorile toamnei: galbenă, roșu-
aprins, ruginie...

O colonie de lebede albe s-a amestecat cu un stol
de rațe cu gâtul roșu și se bălăceau împreună, pe
ghiol.

Cețurile toamnei erau atât de dese, încât bărcile,
pescarii, cerul și apele nu se mai distingeau: doar
vocile li se aud în pâcla cu nuanțe roșii și albastre ale
răsăritului sau amurgului. Nu puteai distinge cerul de
apă, de parcă norii se pogorâseră și se târau peste
nuanțele difuze, amestecate, fără contur ale toamnei
în Deltă!...

Într-o zi mai caldă, clară și luminoasă, din coliba
lui pescărească, Mitea Zenovei observase un ,,tartor”
care venise în recunoaştere chiar deasupra perime-
trului lui de pescuit, din care trebuia să predea la
cherhana ,,cota de peşte” ca să-şi hrănească şi familia.

Cunoştea obiceiurile pelicanilor foarte bine, din
vremea în care fusese paznic la colonia Buhaiova-
Hreţişca-Babinci! Ştia că, peste un ceas, două, va veni
,,escadrila”. Şi acum numai era băut!...

După ce ,,starostele” s-a îndepărtat suficient de
mult, Mitea Zenovei şi-a luat arma, s-a urcat în barcă
şi a tras la rame până lângă ghiol, unde a camuflat
luntrea cu papură şi stufşi a aşteptat două ceasuri.

Nici n-a fumat, ca să nu-l simtă! Vântul bătea
înspre sud, iar pelicanii veneau dinspre nord! Vreo
două sute se apropiau!

O parte din ei au început să bată apa cu ciocurile
şi cu aripile ca să sperie peştele şi să-l împingă la apă
mică, în timp ce ceilalţi aşteptau în partea opusă ban-
curile de ştiuci, caraşi, bibani, plătici ca să le captureze.

Mitea Zenovei ,,tremura” de nervi, când a văzut
vreo două sute de ciocuri hulpave înghiţind prada din
parcela lui! Dar a mai răbdat câteva minute, ca să i se
liniştească inima, să fie sigur că ocheşte bine!...

A ridicat puşca cu două ţevi de sub papura din
barcă şi a ochit chiar unde era grupul mai numeros şi
unde ,,capetele erau unul lângă altul”.

Doar două cartuşe cu alice ,,trei la fund” a tras,
unul după altul. În plin. Pelicanii s-au înălțat. Câţiva,
răniţi, au mai căzut din zbor peste ceilalţi, ucişi. Se
zbăteau ca sufletele în apa însângerată a iadului!
Mitea Zenovei s-a dus şi i-a adunat din apă! A
umplut barca! A numărat treizeci şi nouă, ,,totalul”! I-
a cărat pe canale înguste cât lotca, i-a împins cu
ghionderul sub plauri, să putrezească acolo, negăsiţi
de nimeni niciodată, ba a astupat şi canalul pe care i-
a dus, cu plauri plutitori ca să nu se mai cunoască
vreodată că ar fi fost drum de barcă pe acolo…

Mitea Zenovei se simţea răzbunat pentru că fuse-
se concediat de la ferma piscicolă Popina, din cauza
lor!...

De atunci, nici un pelican nu s-a mai apropiat de
luciul lui de pescuit!

Cantitatea de peşte pe care o îngurgitează un
pelican pe zi, după unii pescari ar fi de patru-cinci
chile, după Mitea Zenovei de ,,şapte-opt!” Deşi în at-
lasele despre Delta Dunării scrie că un pelican mare,
comun, cu anvergura aripilor de trei metri şi jumă-
tate, consumă doar aproximativ două chile zilnic, şi
numai dacă zboară, uneori câte o sută de kilometri,
sau dacă are pui, mănâncă aproximativ trei-patru
chile pe zi.

Doar ,,duşmănia” unor pescari exagerează can-
titatea de hrană a acestora!...

AALLTTEERRNNAANNŢŢEE9900
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AURELIAN SÂRBU

AMURG ASUMAT

Mă simt descumpănit la marginea timpului de sus
și abia, în acest ceas al privirii în urmă și al sur-
pării înlăuntrul meu, mă supun propriei judecăți.
Am fost-m-am amăgit- de atâtea ori semănător și
stârnitor de iubire. Am îngrijit-o febril, i-am vegheat
arderea împreună, îi pândeam nașterea și pârgu-
irea fructului. Întotdeauna am pierdut vremea cu-
lesului.. . Mereu altcineva îmi lua rodul din mână.
Nu-i nimic – îmi ziceam eu, șovăielnic - am s-o iau
de la capăt, trebuie să-mi găsesc și să-mi gătesc
mai cu grijă ogorul, să mă înfrupt doar eu din
recoltă, să-mi pun doar eu pe masă bucatele, să
vorbesc și să mă înfrupt doar eu din ele, să le pre-
sar doar eu în așternut, să mă iubesc împătimit
doar eu cu ele, să le așez doar eu pentru o rodire
perpetuă, numai eu fiind fidel propriei flăcări,
născute din mine. Mi-a fost doar gândul! Ezit să-
mi văd ogorul de odinioară, acum al altora. Sunt
deposedat de toate avuțiile. Cine-și mai aduce
aminte de cel care a înrădăcinat grădina Semi-
ramidei, iar acum găsește și pășește cu singu-
rătatea dezrădăcinatului? Mă sting mocnit sub
cenuși.. .Încolțit de timp,de durata mea precară,
liniile proprii au devenit epave...

CREVASĂ

Ceva însă mi se pare ciudat. Pământul de odinioară
aduce tot mai mult a pârloagă, e părăsit, neglijat, indi-
ferent … Ici-colo, câte o floare singuratică mai amin-
tește de rodirea îmbelșugată „d’antan”. Ce se mai poa-
te face dintr-un loc părăsit? Drumul pustiirilor mele
duce ostenit în altă parte, fără să mai caute nimic,
niciun liman...Un fel de râu zadarnic, cu malurile
surpate...

ÎN OGLINDĂ

Mi se pare că nu mi s-a întâmplat ceva esențial nicio-
dată, nimic decisiv. Toate mi-au fost doar amânări.
Nu-mi vine să cred că am strălucit în ceva. Vedeam,
intuiam fulgerul, dar n-am fulgerat. Auzeam tunetul
și uruitul cerului, dar n-am tunat. Vedeam de departe
vârful muntelui, extaziat, dar n-am îndrăznit nicicând
să-l escaladez. Piscurile sunt impresionante numai
privindu-le de departe. Apropiindu-te, devin înspăi-
mântătoare. Îi admir pe temerarii cățărători. Oricum,
din vârfmai trebuie să și cobori ! Nu poți supraviețui
numai acolo, în vârf. Gloria nu ține o veșnicie, e doar
o clipă unică și fascinantă. Mai degrabă înduri gloria
în grote! Nu gloria la lumină, ci una dinlăuntrul um-
brei, din întuneric.
Mi-am zis că de vină e oglinda în care mă privesc, în
fața căreia mă confesez. Am schimbat atâtea oglinzi !
Însă toate mă arătau la fel. M-am învins prin mine
însumi, privindu-mă !

CEAS TROIENIT

Înțelepciunea se deslușește în cuvinte prin tăcere.
Astfel voi păși iluminat deasupra apelor spre Insulele
Blajinilor. Locul cuvintelor e luat de glasul ochilor și
de gândirea pură, fără cuvinte. Cuvintele rămân însă
fructul ființei tăinuite, în stare de veghe și armonii
orfeice. Poate e o identificare cu sâmburele divinității,
cel de dinaintea rostirii Cuvântului Creator, acel
însemn negru de dinaintea desfacerii luminii.
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BERTOLT BRECHT

Elegiile din Buckow
(Buckower Elegien)

schimbarea roţii

şed în capul străzii
şoferul schimbă roata
nu mă simt bine, dincotro vin.
nu mă simt bine, încotro mă duc.
de ce privesc schimbarea roţii
cu nerăbdare?

grădina cu flori

lîngă lac, între brad şi plopul alb
adînc adăpostită de zid şi tufiş, o grădină
atît de-nţelept aşternută cu flori de-o lună
încît înfloreşte din martie pînă-n octombrie.

aici, în zori, nu prea ades, stau aşa
şi-mi doresc să fiu oricînd şi eu
în stare, plăcutul ăst ori cela, a-l arăta
în felurite, bune-rele, vremi

soluţia

după răzmeriţa lui 17 iunie
secretarul uniunii scriitorilor, a pus

să se-mpartă manifeste pe aleea stalin
în care se putea citi, că poporul
nesocotit pierduta încrederea guvernului
şi că numai prin îndoită muncă
ar putea-o recâştiga. n-ar fi dară
mai lesne, ca guvernul
să fi dizolvat poporul şi
să fi ales un altul?

dimineaţă rea

plopul alb, o frumuseţe cunoscută local
azi, boşorogit. lacul,
o băltoacă de zoaie, nu-l atinge!
fucsiile sub gura leului, ieftine şi-nchipuite.
de ce
am văzut azi noapte-n vis, cum mă arătau
cu degetul, ca pe-un lepros. degete muncite
şi frînte.
neştiutoarelor! am strigat
spăşit.

muzeele

cînd cel-de-fier le cotonogeşte
muzeele cîntă mai tare.
cată la el cu ochi învineţiţi
cu o adoraţie de cîine.
dosul tresare de durere
de dorinţă, sfielnicele părţi.

obiceiuri

farfuriile-s trîntite
de se revarsă supa.
cu voce ascuţită
comanda: la masă!
răsună
acvila prusacă
le toacă băieţilor
haleala în guriţe.
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zi fierbinte

zi fierbinte. pe genunchi mapa de scris
şed în pavilion. o barcă verde
se zăreşte după păşune. la pupă
o maică grasă, încotoşmănată. în faţa ei
un bătrînel în costum de baie,

poate un preot.
pe banca vîslaşului, vîslind din răsputeri
un copil. ca în vremurile de odinioară.

gîndesc eu
ca-n trecutele vremi!

noul dialect

pe cînd odinioară grăiau cu muierile lor
despre ceapă

prăvăliile fiind din nou goale
înţelegeau încă suspinele, blestemele, glumele
cu care insuportabila viaţă
totuşi poate fi trăită-n adînc.
acum
domnesc şi grăiesc într-un nou dialect
doar pe-nţelesul lor inundând prăvăliile
prin ameninţătoare, instructoriale voci
- făr de ceapă –: stîlceala de cadre
celui ce-o aude îi trece
pofta de mîncare, celuia ce-o vorbeşte
auzul

mari vremuri, risipite

am ştiut că oraşe fost-au înălţate
n-am călătorit într-acolo.
asta ţine de statistică, m-am gîndit
nu de istorie.
ce sînt la urma urmei oraşele, înălţate
fără de-nţelepciunea poporului?

fier

în vis azi noapte
văzui o mare urgie

se băgase între schele
doborâse schelăria
de fier, la pămînt.
însă ce-a fost de lemn
s-a îndoit şi a rămas.

fumul

căsuţa între pomi, lîngă lac.
de pe acoperiş se-nalţă fumul.
de-aş lipsi
ce neostoite ar fi
casa, pomul şi lacul.

acum opt ani

aia a fost o vreme -
pe-atunci totul era altfel, aici.
nevasta măcelarului le ştie.
poştaşul avea un mers prea ţanţoş.
şi electricianul, ce era?

ciungul între lemne

picurînd de sudoare se apleacă
după uscături. alungă
ţînţarii scuturînd din cap. adună
între genunchi cu greu, vreascurile. se ridică
gemînd, întinde mîna-n sus spre a vedea
dacă plouă. mîna-n sus temutul om de la SS

adevărul uneşte

prieteni, mi-aş dori, ca voi să ştiţi adevărul
şi să-l spuneţi!

nu ca cezari puşi pe fugă, obosiţi:
„mîine vine mălaiul!“

ca şi lenin: mîine seara
sîntem pierduţi, dacă nu...
vorba cîntecului:

fraţilor, cu-această întrebare
vreau să-ncep:
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aici din starea noastră grea
nu este scăpare.

prieteni, o mărturisire-n forţă
şi un puternic DACĂ NU

a vîsli, discuţii

e seară. două bărci pliante
alunecă trecînd, doi bărbaţi
în ele, tineri, goi: vîslind laoalaltă
vorbesc. vorbind
vîslesc laoalaltă.

alimente întru scop

sprijiniţi de tunuri
fii lui mac carthy împart untura.
şi-n şir nesfărşit, pe roţi, pe jos
o migrare de popor dinlăuntrul landului saxon

cînd viţelul este lăsat de izbelişte
se-nghesuie înspre orice mînă linguşitoare, chiar
şi-nspre mîna măcelarului.

la lectura unui poet neogrec

în zilele, cînd căderea lor era sigură
pe ziduri începuse deja bocetul
troianii potriveau bucăţele, bucăţele
în uşile întreite de lemn, bucăţele.
şi-ncepură să prindă curaj şi bună nădejde.

şi troianii, aşadar... .

brazi

în zori
brazii-s de aramă
aşa i-am văzut eu
acum o juma´ de secol
înainte de două războaie mondiale
cu juni-ochi.

la lectura lui horaţiu

chiar şi potopul

nu durează veşnic.
odată s-au scurs
şi negrele ape.

desigur, cele puţine
au durat mai mult!

Elegiile din Buckow constituie o lirică tipică a
„senectuţii“ (deşi Brecht nu a fost deloc aşa de bâtrân
pe vremea aceea…), aşadar … înţelepte, distante,
laconice şi „naive“ în sens clasic. Culegerea aceasta de
poeme, a luat naştere în 1953, fiind o reacţie la
evenimentele din 17 mai 1953. Ele au fost scrise,
vara, la reședința sa din Buckow, pe malul lacului
Schermützelsee, la circa 30 de kilometri de Berlin şi
n-au fost la început cotate drept … literatură, fiind
considerate ca pure comentarii ale vremii. De aceea, a
fost nevoie de timp şi de o anume distanţare spre a-şi
putea revela plinătatea, frumuseţea şi misterul.
Interpretările diverse – deseori contestându-se între
ele -, nu constituie decât o dovadă în plus, a simbolicii
lor inepuizabile. Brecht însuşi s-a opus în timpul vieţii
publicării lor (spre a evita interpretări greşite, ori
neînţelegeri, precum şi dintr-o pudoare lesne de
înţeles), astfel, că ediţia integrală şi corect ordonată,
după dorinţa autorului, a apărut abia în1986. Casa şi
împrejurimile din Buckov, ar fi „destul de ordonate“,
spre a citi din nou pe Horaţiu, nota Brecht pe-atunci.
Scrise dintr-o suflare (!), aceste elegii sunt permanent
însoţite de lecturi din Horaţiu. Pomenirea acestuia
însă, nu constituie o fugă de prezent, ci o sinteză de
clasicism antic şi prezent politic.

versiunea românească și prezentare :ANDREIZANCA
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TANIKAWA SHUNTARŌ

SINGURĂTATEA A DOUĂ MILIARDE DE
ANI LUMINĂ

Maturizare
(Seichō)

La trei ani
nu aveam deloc trecut

La cinci ani -
trecutul meu era ziua de ieri

La șapte ani -
trecutul meu ajunge până la epoca perucilor*

La unsprezece ani -
trecutul meu ajunge până la dinozauri

La paisprezece ani -
trecutul meu este ca și în manualul școlar

La șaisprezece ani -
fixez temător nesfârșitul anilor trecuți

La optsprezece ani -
nu știu ce este timpul

* epoca perucilor: epoca dintre rococo și clasicism, peri-
oadă în care bărbații purtau peruci cu părul împletit în

coadă (circa 1760-1780)

SINGURĂTATEA A DOUĂ MILIARDE DE
ANI LUMINĂ

(Nijûoku kônen no kodoku)

Omenirea pe micuța ei sferă
merge la culcare, se trezește, apoi muncește
iar uneori își dorește însoțitori pe drumul ei

Mărșăluitorii pe micuța lor sferă
ce fac ei? eu chiar nu știu
(poate că dorm, culeg sau muncesc?)
dar uneori își doresc însoțitori pe pământ
asta este fără îndoială

Gravitația în general
este energia de atracție a singurătăților

Universul este curbat
de aceea tind una spre cealaltă

Universul se dilată rapid
de aceea sunt toate o neliniștite

În singurătatea a două miliarde de ani lumină
a trebuit acum să strănut pe neașteptate

LUCRURILE CARE TAC
(Damatte iru monotachi)

Tăcere tu
însoțitorul meu
ascuns între tălpile goale
și noroiul primăverii
decojești tu inima
de cuvinte

*

Cer azuriu cremene zburând în înalturi
sunt tatăl și fiul
amândoi surdomuți
numai cucului
îi e îngăduit
să-i imite
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*

Cu gura închisă
sunt poet
mă gândesc mai ales la
ce-ți amintește un țipăt
o injurie
mă gândesc la tine
cu pupilele pline de mânie

*

pentru John Lewis

Tu
aștepți
între o nuanță și altă nuanță
un veac atât de lung
din care să apară
un chip de femeie
adăpostind pântecul rotofei în cutele rochiei
privind
dincolo de albastrul apei
În inima ta
se împerechează viermii
în șușoteala lor tainică
o panteră jună
scheaună
noaptea întreagă

*

Pe capacul
conservei goale
o miniatură
ridurile bunicului sau:
văile natale
cosițe de fecioare sau:
nenumărate orizonturi descompuse

*

Și pereții
ajung la maturitate
ca și fructele
Ziua
o promisiune de care
se țin numai lucrurile tăcute:
cana de apă și degetele care alintă
fotografia unui decedat

*

Pe masă
așez
foarfeca
pun cana de apă
caseta
pe masă
așez
cuvinte
Dimpreună cu toate lucrurile tăcute
voi cuvintele
sunteți pur și simplu aici
niciodată
nu vă este îngăduit să sporovăiți

*

Rotunjimea pântecului
consoartei mele care doarme
îmi este acum cel mai aproape
de la el se deschide
o perspectivă luminoasă, în care
pun multe lucruri de suflet
vasul de lapte
fructele
drumul greoi și cabana
pădurea de la țărm
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trăsnetul
și tot ceea ce cuprinde
întinderea orizontului.. .

POEME INEDITE
din Tanikawa Shuntarō shishū

1965

LINII
(Sen)

lui P. Klee

Liniile se înmulțesc
de la sine
se pun dinaintea nimicului

Semne sfâșiate
se întorc la lucrurile
pe care le denumeau

Tăiate paralel
o nouă floră
acoperă pământul

Odată sfâșiat
și încă odată tăiat sinele
rămâne bulversat.. .

CEVA DISPONIBIL
(Aru mono)

lui P. Klee

Cândva floarea
și-a primit numele
în răstimpul scurt
până la ofilire

Acum însă
apărută ca din nimic, cândva

revine la o nouă viață
cei-i asta?

Conturul
unui
suflet

Ce
ambiguitate înfiorătoare
între moarte și o coală de hârtie

ZIDURI ȘI ȚIPETE
(Kabe to sakebi)

Cei, care au dărâmat zidul de la Varșovia
construiesc un zid la Berlin
cei, care au ridicat zidul la Varșovia
vor să dărâme zidul de la Berlin
cei, care strigau >Hitler!<
strigă >Kennedy!<
și cei, ce nu strigau >Hitler!<
strigă >Kennedy!<
cei, ce nu strigau >Kennedy!<
strigă >Hrușciov!<
cu toate astea, celor care n-au ridicat ziduri
și cei care n-au strigat
le mai rămâne altceva decât
închiși în ziduri să strige după ajutor?

Tanikawa Shuntarō (n.1931) a fost un fenomen în
Japonia încă de la apariția în 1952 a primei sale
cărții, "Singurătatea a două miliarde de ani lumină",.
În prefața cărții, mentorul lui Tanikawa, Tatsuji Miyoshi,
îl prezenta pe tânărul poet ca pe un "peisaj înde-
părtat, neașteptat [. . . ] purtând greutatea de a fi
singur". În ultimii 50 de ani, au apărut numeroase
ediții diferite ale acestei prime cărți, dar ea a rămas
favoritul printre cititori. În 2008, a apărut la Tokyo
o ediție de buzunar japoneză / engleză, care atrage
un nou val de tineri cititori.

traducerea și prezentare :MAXIMILIANDENGG
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