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MARIKO SUMIKURA

LOVE AS STRANGE EQUATION

Iubirea, o legătură neobişnuită

Chiar şi o simplă ecuaţie
Trebuie să aibă o soluţie.

Dacă existenţa este asumată
Ca fiind un număr fix,
Când timpul şi adâncul iubirii
Sunt asumate ca un coeficient,

Când partea stângă
Este închisă de o paranteză,
Împreună cu un vis trecător
Şi un conflict interior,

Când partea dreaptă
Nu poate fi închisă
În interiorul unei paranteze,
Împreună cu o dorinţă puternică
Şi o viaţă invariabilă,

Atunci de ce, ambele părţi
Sunt egale
În timp ce eu aştept,
Iubirea ca o legătură neobişnuită?

Noaptea lui Valéry

După o lungă plimbare
Prin ninsoarea uşoară
M-am întors în camera mea.
O cupă de cafea fierbinte
Mi-a încălzit mâinile.

Timpul a trecut liniştit
Între un turist
Care a plecat în dimineaţa următoare
Şi o poetă din Kyoto.

Chiar şi aşa, un arhanghel
Şi un înger au ştiut
Cum se opreşte timpul,
Acolo sus, în ceruri.

Ei au luat o carte
Şi au început să citească în franceză
Poemele lui Valéry:

„Odelette Nocturne”
Se parle de toi,
Le drap sur le bouche,
Blotti dans sa couche
Et seul avec soi.

„A la vitre d’hiver …”
Amour est la secret de cette forme triste  ;
L’absence habite l’ombre où je n’attends plus rien
Que l’ample effacement des choses par le mien

„Silence”
Il ne reste de nous ce soir qu’un grand silence

A fost ca şi cum noaptea
S-ar fi apropiat de ei
Odată cu secretul lui Valéry,

Dăruit lor şi citit cu voce tare
Dintr-un altar secret
Unde timpul era atras
Într-un mare vârtej al fericirii.



Marele Albastru

În scufundarea liberă,
Când coborârea este verticală
Legenda are o limită.

Liniştit, el a stabilit un record:
A coborât mai adânc
Doar un milimetru,
Mai mult decât o secundă.

„A fost perfect acel albastru frumos!
L-am văzut la timp
Şi aproape mi-am pierdut cunoştinţa.”

Aşa mi-a spus el
Că a fost Marele Albastru.

Pot să spun şi eu cuiva
Că şi eu am văzut
Acest Mare Albastru
În adâncul iubirii?

Şi totuşi, lumina soarelui
Nu a atins marginea
Între viaţă şi moarte.

Zbor de noapte

pentru Hélène Boucher

Eu văd lumina calmă
a oraşului de dedesubt

Părinţii şi copiii dorm în căsuţe,
Puii şi caii dorm în şoproane mici,
Iar plantele respiră uşor.

Eu zbor deasupra cerului
La graniţa dintre două nopţi,
Între cer şi mare.

Este ora 3 AM.
Sorb o-nghiţitură
De cafea fierbinte
Din termosul meu
Şi scrutez întunericul.

Depind numai de aparate.
Nu ştiu unde sunt
Fără ele.

Nu mă gândesc la nimic.
Boon… Boon… Boon …
Aud murmurul fin al elicei
Învârtindu-se.

Curând, dinspre est
Va apare un soare mare,
Arătând norii, arătând valurile

Nu pot renunţa
La bucuria acestui zbor,
Cu un avion perfect.
În câteva minute
Zborul meu de noapte
Va lua sfârşit.

Văd oraşul de dedesubt.
Începe o nouă zi.

Trandafir albastru

N-ai căutat în van
Trandafirul albastru?

Ar trebui să adaugi
Picături roşii ca iubirea ta,
Pe trista mea resemnare.

Ar trebui să adaugi
O picătură galbenă
Ca şi speranţa ta
Pe dragostea mea purpurie.



Pune un trandafir alb
În această apă colorată
Şi aşteaptă noaptea.

Un trandafir albastru
Va apare pentru tine,
Mâine, de dimineaţă.

Şerpoaica de aur

Legănându-şi coada ei,
Înfăşurată de trei ori într-o rămurică,

Folosindu-şi muşchii din spate
Cu cea mai mare abilitate,

Ea îşi ridică
Gâtul şi bolta.

O piele de aur, netedă.
Ochii ei par înţelepţi.

Frumuseţea ei divină.
O fascinantă strălucire.

Bărbaţi lacomi,
Savurează fotografia cu poftă.

O credincioasă japoneză
Îşi împreunează palmele firesc.

Şerpoaica de aur nu ştie
Misiunea ei dată de zei.

„Pe pământ
Sunt atât de mulţi oameni
Fără bani.

Dăruieşte un licăr de speranţă
Pentru cei săraci”.

Licoarea Poeziei

Zeiţa norvegiană FEIG
Este originea zilei de VINERI
Şi de asemenea pentru cuvântul
Prieten.

Licoarea poeziei
Este o băutură mitică.
Oricine o bea, devine poet.

Aşadar,
Când prietenul meu a recitat
Poemul lui Valéry pentru mine,

Eu eram puţin îmbătată
De licoarea ascunsă a poeziei.
Timpul şi eu însămi plecasem.

După ce-am ascultat poemul
Inima mea s-a curăţit
Şi-am devenit o persoană mai bună.

Inima mea s-a unit
Cu suferinţa poetului
În spiritele bune.

Dragostea mea neîmplinită
A strălucit într-o clipire de ochi
Şi s-a inspirat pe deplin.

Oh, licoarea poeziei!
Va trebui să beau chiar acum
Ca să scriu un poem

Frumoasa conspiraţie

Sub scena teatrului Noh sunt vase de sticlă.
Sunetul paşilor de dans
Răsună puternic.

Şi în teatrele din Grecia



Erau vase de sticlă pentru a capta ecoul,
La fel ca şi acestea.

Ce frumoasă conspiraţie!

Dacă poemele mele reverberează
În inimile oamenilor
Înseamnă că ele sunt vase de sticlă pentru ecou.

Vasul de sticlă numit iubire
Trebuie îngropat de Dumnezeu
În inima noastră.

Vântul o iubeşte pe Rouran

Ca o cicatrice pe-o şosea de mătase
Occidentalii şi-au trasat
Lunga lor călătorie spre Est.

La câteva opriri, o regină îngropată
A povestit vântului
Despre o amintire excelentă.

În alte locuri de oprire
Râurile uscate au povestit vântului
Despre apa bogată şi proaspătă
Pe care au avut-o.

Dincolo de munţii severi şi sacri
Vântul suflă deasupra pământului.
Dincolo de regiunile vestice
Norii de ţărână nu se văd deloc.

Aerul călduţ s-a oprit.

Vântul a dorit să asculte
Din nou, vocea lui Rouran.

A fost o poveste romantică:
Vântul a iubit-o pe Rouran
Şi s-a întristat
Că destinul lui nu s-a întors.

Odă fără cuvinte

Lui Ron Rosenstock

Fotografia lui ne arată
nu numai peisajul marii naturi,
dar ne vorbeşte de asemenea
despre eternitatea ei
şi viaţa noastră efemeră.
Nimeni nu apare în fotografie.
De ce?
Gândeşte-te la istoria umanităţii.
Strămoşii noştri au venerat zeii
Dar ei s-au schimbat
şi au profanat natura pentru profit.
Acum, noi hăituim natura
până în măduva oaselor.
Părăsim încet, încet
locurile din marea natură
şi fotograful nostru
care le vizitează tot anul,
ne aduce imagini.
Avem o şansă bună
să ne bucurăm de arta lui,
prin care noi putem auzi
vocea strămoşilor,
şi putem simţi
aerul rece de la Cercul polar,
sau putem auzi
sunetul furtunii de nisip,
sau oda fără cuvinte.

Fosila iubirii

Amolitul se numeşte
Aapoak:
O mică piatră care înoată.

Este o creatură din Paleozoic
Şi carapacea ei a devenit o fosilă.
Din întâmplare este una de opal.



O viaţă
A venit spre o piatră imortală,
Într-un perfect aranjament
Al unui zeu.

Regretul iubirii mele
Ar trebui protejat într-o cochilie –
Un poem
Prins în lumină, ca să joace
Un joc minunat
În viitorul îndepărtat.

Crucea inimii

O mare piatră fumurie
A fost expusă
În vitrina unui magazin.
Era tăiată în două jumătăţi.

Am văzut tăietura
Şi mi-am ţinut respiraţia.
Părea un inel ţesut al anului.
Culorile frumoase erau stivuite
Dense, apoi risipite.

Straturile aveau
Nuanţe de verde-albăstrui.
Erau şi nişte cercuri de ivoriu
Şi altele de purpură roşie.

Era şi tăietura
De care nu mă voi plictisi
Niciodată.
Aici, plimbându-se liniştită
Este o poetesă.

În inima ei
Se adaugă straturi groase
De cuvinte

Sunt sigură
Că am văzut tăietura
Din inima poetei.

Călătoria bâtlăniţei albastre

O bâtlăniţă albastră a venit aici,
În îndepărtatul Orient,
Din Vest.
A cântat cântece triste
Şi a plecat.

Încercând să nu legene
O sticlă cu lacrimi – poemele de dragoste –,
Bâtlăniţa albastră
şi-a umplut pieptul,
A cântat până la sfârşit
Şi a plecat.

Tristeţea este frumoasă
Şi durerea se transformă-n bucurie.
Aşa a cântat ea,
Apoi a plecat.

Se făcuse cald.
A venit ziua
Când bâtlăniţa albastră
Şi-a clătinat capul, negând,
Dar eu am lăsat-o
Să-şi ia rămas bun.

Tristeţea ei,
Ochii verzi plini de lacrimi
S-au oglindit în ochii mei.

Imediat, bâtlăniţa albastră
A bătut din aripi de câteva ori,
Apoi a plecat,
În cerul gol.

Vocea mea

Cândm-am născut
Am ţipat cu toată puterea
Din micul meu gâtlej.

Când am fost elevă



Am alergat în curtea şcolii
Cu veselie.

Mai târziu aveam să cunosc
Vocea serioasă
Care taie aerul.

Când am devenit adultă
Vocea a devenit puternică
Şi gravă.

Iubirea
Încă nu s-a arătat
Prin sunetul vocii.

În schimb,
Degetul tandru înclină
Privirea spirituală.

Nu-i nicio margine de aer
Ca să nască sunete
Între noi.

N-a fost o iubire fragilă
Când a apărut povestea ei.
Aceasta a spus vocea mea.

Tămâie albastră

Bijuterii transparente
Se joacă în lumină,
Luând căldura trupului meu.

Tămâie albastră
Persistă în lumină
Fără să-mi ia
Căldura corpului meu.

Ceva anorganic,
Ceva organic –
Pielea mea simte diferenţa

Da, lucrurile vii sunt calde
Chiar dacă ele au dormit

Mii de ani.

Ele se aşază la vedere
Într-o astfel de culoare,
Plină de miresme.

Poemele mele pot fi
Boabele de tămâie albastră,
Ale inimii,
Sau o dovadă a vieţii,

Pentru că
Eu am găsit sursa
Unui râu al tinereţii,

Pentru că
Eu am găsit cuvinte
Care au afluenţi, acolo.
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Am alergat în curtea şcolii
Cu veselie.

Mai târziu aveam să cunosc
Vocea serioasă
Care taie aerul.

Când am devenit adultă
Vocea a devenit puternică
Şi gravă.

Iubirea
Încă nu s-a arătat
Prin sunetul vocii.

În schimb,
Degetul tandru înclină
Privirea spirituală.

Nu-i nicio margine de aer
Ca să nască sunete
Între noi.

N-a fost o iubire fragilă
Când a apărut povestea ei.
Aceasta a spus vocea mea.

Tămâie albastră

Bijuterii transparente
Se joacă în lumină,
Luând căldura trupului meu.

Tămâie albastră
Persistă în lumină
Fără să-mi ia
Căldura corpului meu.

Ceva anorganic,
Ceva organic –
Pielea mea simte diferenţa

Da, lucrurile vii sunt calde
Chiar dacă ele au dormit

EUGEN D. POPIN

APĂ ȘI VIN

sau NOAPTEA PRIZONIERULUI

(fragment de roman)

* Taci , taci : - vi sono de’ giorni ch’io non
posso fidarmi di me ; un demone m’ arde,
mi agita, mi divora.

Ugo Foscolo –Ultimele scrisori ale lui Giacopo Ortis

Jonathan mă privește pătrunzător și între-
bător. Bineînțeles că bănuiesc motivul, dar e limpe-
de, nu mă pot hotărî să vorbesc. Și asta pentru că
amintirea tatei e ca și o carte pe care ai citit-o, pe
care o răsfoiești din când în când, dar despre care
nu ești în stare să povestești. Să trebuiască să începi
exact cu ziua în care ai conștientizat, că bărbatul de
lângă femeia care te ocrotește este noțiunea abstractă
a tatălui. E ca și cum ar trebui să stai dinainte-ți
privind imagini dintr-o oglindă care se rotește fără
oprire. Dar, de fapt, cine este el, bărbatul despre ca-
re Jonathan încearcă să afle mai multe? Tata a fost
multă vreme bărbatul foarte rezervat din preajma
mamei, atât de rezervat încât nimic din felul lui de
a fi nu trăda afecțiune. Ajunsesem atât de departe
încât nu-i simțeam lipsa, ba chiar eram mult mai
liniștit în orele când era plecat, ori eu eram la școală.

Iar acum vine cineva și îmi cere să pun la
vedere exact ceea ce, cu siguranță, sunt și pentru
mine file pe care nu le-am mai atins de decenii.
Dacă le-oi mai fi răsfoit, aici cuvântul german
überflogen (răsfoit în grabă) reprezintă mai exact
senzația mea interioară, atunci doar pentru a ajun-
ge dincolo de ele. Țin neapărat să accentuez că bio-
grafia (firește și a mea) începe odată cu prima res-
pirație și continuă până la ultima. Ăsta ar fi proba-
bil și motivul pentru care acum îmi vine greu să
deschid doar anume pagini din ea. Căci, știu, sună
didactic, dar trebuie s-o repet, nimic nu poate
exista fără tot ceea ce a fost și fără tot ceea ce a
urmat.

Se vede însă că această confruntare cu
Jonathan, readuce în actualitate o expresie, tot din
germană, ”să muști în mărul acru” (in den sauren
Apfel beißen ) . Așadar... , dragă Jonathan... .

. . . Am să mă străduiesc să recompun, atât
cât, povestea tatei.. . Tata a fost un meseriaș neîn-
semnat de provincie, care avea inclus în codul său
genetic cultul muncii. Era, prin genele moștenite,
ceva care s-ar numi în jargonul de azi, un workaholic.
Nu pentru că n-ar fi știut cum să trăiască bine, ci
pentru că neșansa lui a fost să fie trecut pe lista ce-
lor care au trebuit să facă, și au făcut, bine altora.
Asta nu doar la sărbătorile ortodoxe ori catolice, ci
zi de zi, ani, decenii la rând.

Prima mea amintire importantă despre tă-
tâne-meu, imagine de care îmi amintesc din nou
cu aceeași plăcere, este ziua în care, pe la 12 ani,
am coborât din podul casei un tablou al tatei.
Tablou (?!) , ei, nu chiar, era, de fapt, doar o foto-
grafie mare, colorată discret, într-o ramă lată din
lemn de cireș cu bordură neagră din mahon sculp-
tat. A fost ziua în care eu, secondat de copilul din
tablou, care părea cam tot la aceiași vârstă, am
decretat ex cathedra că el este ”Dumnezeul nostru”.
Bietul tata, chiar n-a avut habar de câte ori am ad-
mirat eu adolescentul din tablou acolo în podul
casei, în orele petrecute într-un colț al podului,
răsfoind curios registrele vechi ale croitoriei de pe
vremuri a bunicului. Și el un exilat, detaliu pe care



era, uneori, dacă nu cumva deseori, searbădă și
plictisitoare, iar unii dascăli erau doar funcționari
școlari, lipsiți de profunzime. Iar superficialitatea
asta, era greu de suportat chiar și pentru un nein-
struit ca mine.

În anii aceia, recunosc dragă Jonathan, nu
eram în stare să-mi închipui ce înseamnă să rămâi
toată viața lipsit de argumentul acela nevăzut, care
se cheamă to be able to do something (rom. să fii
capabil să faci ceva). Argument care îți oferă un
anu-me confort. Iar tata știa exact ce gust are acea
stare de fapte. Sigur, fiecare profesie este o realizare
în sine, asta dacă o faci cu plăcere. Indiferent de
sim-plitatea ori complexitatea ei. Dar forțat de
împreju-rări, să trebuiască să înveți o meserie, să o
practici apoi o viață întreagă. Da, asta e cea mai
nedreaptă fațetă a destinului. Iar tata a avut parte
de această sentință, venită pe neașteptate,
aducându-i pe dea-supra și statutul de orfan.

Dar el nu s-a plâns niciodată. N-a ieșit din
cuvântul sorții, nu a cârtit, acceptându-și resemnat
calea. Iar eu, eu l-am condamnat, nu am putut,
chiar nu am vrut, să accept lipsa lui de ripostă, ca-
pitularea lui fără condiții. Prima mea confruntare
adevărată cu el, cu tatăl meu, condiție creionată în
timp, a fost revolta mea împotriva lui și generației
sale la explicația: ”Păi, nu am putut face nimic îm-
potriva tancurilor sovietice și a tăvălugului armatei
roșii.” Aveam vreo 17 ani și realizasem de-acum
statutul meu, al nostru al tuturor, acela de prizo-
nieri în regim de lagăr național.

”Cum adică, m-am auzit replicându-i, ei, cei
cu steaua roșie pe frunte te-au făcut pe tine prizonier
după terminarea războiului, iar eu m-am născut de-
ja cu statutul de prizonier, nu-i așa?” Ca de obicei
tata își ascundea privirea în pardoseala camerei de
zi îmbătrânită de ani, acum vopsită gri și tăcea. Ce
argument mai era la dispoziția lui în momentele
acelea? Ce mai putea spune? Iar eu eram obligat să
privesc bărbatul acela retras în sine, să-l privesc pe
cel care trebuia să-mi fie model de viață.

Nici măcar un cuvânt, care să-mi fie dat de

l-am aflat mult mai târziu.

Nu pot să nu zâmbesc și acum, amintindu-
mi chipul transfigurat al bunicii la acest episod.
Adică eu, cel mai neînsemnat membru al familiei,
vin și atârn pe peretele sufrageriei tabloul tatei, ta-
blou pe care ea l-a surghiunit în podul casei. Iar pe
deasupra, decretez fără nici un fel de reținere filius
redivivus.

Fără să fiu știut, am făcut exact ceea ce era
firesc să se întâmple, ceea ce, de fapt, chiar trebuia
să se întâmple. Nimeni, în afară de mine, nu ar fi
îndrăznit să se răscoale împotriva status quo-ului
instituit tacit de matroana casei. Dar precum se în-
tâmplă deseori, scriem fără să o știm pagini pe care
trebuie să le scriem, pagini care ne sunt a priori re-
zervate. Alteori rostim fraze care, după ce le-am
eliberat din tăcere, ori ne miră, ori le considerăm
atât de firești, încât nu mai au vreun alt impact
asupră-ne. Nu găsesc nici o altă explicație care să
aibă susținere logică și care să poată contrazice
această decurgere din firescul evenimentelor. Bine-
înțeles că totul și orice poate fi contrazis, doar că
numai contrazicerea formală nu ajunge, mie în
orice caz.

Părintele meu, după ce a dovedit suficientă
inteligență și atracție față de carte, pentru a urca
treptele ierarhiei școlare și a început să-și facă pro-
iecte de viitor, având la rândul său un tată care ar fi
susținut material intențiile fiului, a trebuit, nolens
volens, să se părăsească pe sine. Sună patetic, dar
dincolo de cuvinte, realitatea a copleșit fără drept
la replică un destin. Sau mai degrabă, destinul a
deschis, așa cum o face de obicei, calea de urmat a
individului. Destinul ori hazardul, chiar nu-mi în-
gădui să intru aici în nici un fel de polemică.

Școala... , Dumnezeule, capitolul ăsta are
atâtea pagini.. . Una dintre ele, ar fi argumentul ta-
tei atunci când prestația mea la școală ajungea la
stadiul ”las-o-ncolo de treabă”: ” Ce risipești acum,
ai să plătești mai târziu!”. De înțeles, chiar era ușor
de înțeles, dar cum să renunț eu la lecturile mele și
la reveriile de după finalul cărții. Materia școlară



înțeles că revolta mea era firească. Nimic, dar nimic.
Iar ori de câte ori apele mele se tulburau și frazele
mele deveneau tăioase, argumentând motivul pen-
tru care nu mai puteam tăcea, așa cum mă sfătuia
prea de deseori, creștinul din el îmi repeta: ”Fieca-
re dintre noi trebuie să-și poarte crucea pentru a
ajunge la mântuire!”. Cu toate că mergea rar la bi-
serică, tata era în sinea lui credincios. Însă credin-
ța lui era o credință a fricii. ”Creștinul trebuie să
trăiască cu teamă de Dumnezeu”, a fost unul din
preceptele care i-a fost sădit în minte încă din
copilărie.

Nu făcea însă din sentimentul acesta al fri-
cii de Dumnezeu, nici un fel de filosofie a vieții.
Viața lui de zi cu zi era cenușie, impregnată de ne-
putința de a se elibera de frică. La această conclu-
zie am ajuns mult mai târziu, câteva decenii bune
mai târziu. Chiar dacă nu mai avea motive să se
lase copleșit de sistemul social și de structurile te-
rorii, nici de cea care i-a dat viață, cu personalita-
tea ei extrem de dominantă. Tata a rămas prizo-
nierul neputinței sale de a ieși din închisoarea fri-
cii, cauză care, în fapt, sucombase odată cu dece-
sul firesc și inevitabil al bunicii, odată cu implozia
sistemului social, ajuns la finalul experimentului.
Dar la tata frica era, precum la destui alții din ge-
nerația sa, dar nu numai, precum într-o vorbă de
duh germană ”Angst war größer als die Vaterlands-
liebe” (rom. Frica era mai mare decât iubirea de
patrie). O vorbă care spune tare multe, mai ales
după ce ți se așază cătinel în memorie.

În tot acest răstimp eu refuzasem cu încă-
pățânare să accept frica. Se înțelege că în primii
ani ai copilăriei nu am înțeles nimic din mecanis-
mul care genera frica, probabil de aceea reușeam
să rămân dincolo de ea, într-un soi de expectativă.
A durat destul de mult până ce am văzut dincolo
de gardul curții și de atunci a început să mă inte-
reseze persoana tatei, felul lui de reacționa la cele
ce ni se întâmplau.

Îmi amintesc încă ziua în care eu, cred că
împlinisem 13 ani, am descoperit la radioul de cu-
rând cumpărat, un ”București 500”, pe unde scurte,

postul de radio Europa liberă în limba română. Tata
a sărit ca ars, ”Dumnezeule mare, fă-l încet, mai încet,
și mai încet! Să nu ne audă cineva!”. Abia după ce am
ciulit urechea să ascult ce se spunea la acel post de radio,
am avut impresia că acolo chiar se spuneau multor
lucruri pe nume. Până în ziua aceea, tata asculta cu
regularitate doar știrile postului de radio Viena de la
ora 12, era ora 13 la noi. Eu aveam ocazia doar dumi-
nica și în vacanțe, să aud clopotele Stefansdom-ului
care anunțau amiaza la Viena. Pentru tata, mai târziu
și pentru mine, așteptarea momentului și mai apoi
sunetul clopotelor care inunda atelierul tatei, era
efectiv o evadare atemporală din celula închisorii
noastre cotidiane.

Au urmat apoi ani, mulți, în care ajunsesem
să observ atent și sistematic oamenii din jur. Am fă-
cut-o cu multă curiozitate, cu toate că la început nu
înțelegeam mare lucru. Sincer spus dragă Jonathan,
nu înțelegeam nimic. Dar vedeam, descopeream din
ce în ce mai des în privirile adulților, ceva care semă-
na cu sentimentul fricii, al reținerii, al învinsului, sen-
zație pe care o aveam în permanență la tata. Nu am
îndrăznit niciodată să-l confrunt direct cu frământă-
rile mele. Presupun că din respect, ori, poate, tocmai
pentru că nu reușeam să conștientizez realmente mo-
tivul situației. Cred că de la momentul acela, acum
socotesc să fiu ajuns deja la maturitatea trebuincioasă
pentru a fi obiectiv, am început să devin eu însumi
sensibil la frica lui, care reușea să mă secondeze și pe
mine. Retrospectiv privind, nu însă cu același impact
și aceeași intensitate.

Devenisem, pare incredibil, încetul cu înce-
tul, mult mai atent la momente din cotidian pe care
înainte nu le observam, ori le ignoram reflex, fără ca
asta să fie fost un act conștient, consimțit. Mă oripi-
lam însă la gândul că viitorul meu avea să cuprindă în
el tot scenariul acela grotesc al neadevărurilor, care
mă șocau. Sigur că mă șocau, dar șocul acela era ceva
care nu mă atingea, eu fiind încă doar individul din
plastilină, omulețul fără vreo importanță anume.
Ajunsesem însă să ascult cu regularitate emisiunile de
la Europa liberă, să doresc să ascult comentariile. Dar
mai ales să găsesc conexiunile cu ceea ce se putea ve-
dea cu ochiul liber de jur împrejur. Eram obsedat de



Împreună cu ceilalți copii, am lipit pe plafonul sălii de
biliard a fostului cazinou din oraș, chibrituri aprinse.
Natural că totul a ieșit la iveală, astfel că a fost infor-
mată direcțiunea școlii, mai apoi și familia.

Evenimentul a provocat valuri, atât în școală,
dar mai ales acasă. Abia cu această ocazie am început
să bănuiesc câte ceva. Ei bine, tata, cu toate că poves-
tea afecta și imaginea sa, n-a avut reacția la care m-
am așteptat. La ora amiezii, oră la care venea de obi-
cei acasă să ia masa de prânz, m-a luat deoparte și
mi-a spus doar atât: ”M-ai făcut de rușine. Dar te-ai
făcut și tu de rușine!”. A fost pentru mine neașteptat
de mult, eu care credeam că am să primesc o pedeap-
să și cu asta gata. Una precum cea a directorului șco-
lii, care ne-a pedepsit pe toți făptașii să învățăm pe de
rost Luceafărul lui Eminescu. Acum, după ce am tra-
versat o jumătate de secol bun, chiar mă încumet să
cred că am o memorie bună, dar cu toate astea Lucea-
fărul lui Eminescu a rămas în memorie doar cu cele
trei versuri de început. Cu toate că pedeapsa primită
am onorat-o pe de-a-ntregul, cu voce tremurată și
doveditoare a căinței. Consecința acelei pedepse a fost
însă faptul că nici propriile poeme nu am mai încer-
cat să le memorez. Sună puțin verosimil, dar așa este.

A fost episodul care a declanșat conștientiza-
rea terorii, neputinței și fricii. Nicidecum însă remuș-
care pentru ceea ce făcusem. Fapta în sine nu a suge-
rat nimănui motivul real al faptei pe care noi, indivizi
cruzi, am făcut-o instinctiv. Dacă actorul principal ar
fi fost doar unul dintre noi, iar ceilalți doar privitori
pasivi, totul se putea considera prosteală copilărească.
Participarea efectivă la ”distrugerea bunului obștesc”,
cum a fost considerată escapada noastră, era desigur
mult dincolo de fapta nevinovată. Dar atât de departe
nu îndrăznea nimeni să gândească, iar de spus în nici
un caz. Chiar dacă am mai afirmat-o, consider că tre-
buie s-o repet, încă și încă. Ideologia minciunii, a fri-
cii și a fariseismului, practicată de regimurile comu-
niste, nu a făcut altceva decât să scoată din modul de
gândire al indivizilor tot ceea ce era legat de respect,
morală și credință. Ori, impunerea unui regim politic
absolut străin de mentalitatea sud-est europeană,
această schimbare la vârful societății, care s-a produs
fără consimțirea individului, a generat în prima fază

întrebarea ”de ce este așa?”; ”chiar este așa cum au spus
la radio?”. Iar tata n-a avut niciodată vreun comen-
tariu, nimic. Era pur și simplu mut, amuțit, deperso-
nalizat, efectiv lipsit de un punct de vedere. Asculta,
dar nu spunea nimic.

Individul de plastilină, cel care trebuia să pri-
mească suflul vieții, era prezent. Aștepta însă să iasă
din găoacea candorii, să aibă în sfârșit voce, să-și
simtă sinele. În juru-i însă nu se întâmpla nimic. Ni-
mic din ceea ce așteptarea sa interioară intuia că ar fi
trebuit să se întâmple. În jur doar nemișcare și tăcere,
câteva umbre care respirau neauzit, care se mișcau de
colo-colo și cam atât. Puțin, dar mai ales fără sens, fă-
ră conținut. Conținutul care pulsa dincolo de oameni,
dincolo de celulele lor înguste și sufocante în care
trebuiau să se chircească, șuvoiul de lumină care
inunda din zori până seara târziu curtea plină de
găini Leghorn, aflate în grija cocoșului vocal și boboci
galbeni de rață, grădina în care înfloreau caișii și
mărul pe aleea din mijlocul ei.

Chiar nu îmi amintesc să-l fiu văzut pe tata
vesel, destins, bucuros, râzând din toată inima. În aer
plutea un fel de amorțire, ceva pe care adolescentul
din mine îl simțea, dar pentru care nu găsea nici un
fel de explicație. Cu timpul, devenind pentru mine o
lume paralelă, în care trebuia să fiu prezent, dar pe
care o detestam instinctiv. Lume din care evadam ori
de câte ori se ivea ocazia. Și ocaziile se iveau zilnic,
chiar dacă întotdeauna de scurtă durată.

Prin clasa a șasea, uite Johathan, pățania asta
chiar trebuie să ți-o detaliez, căci a fost ceva care a
trecut dincolo de ceea ce se poate accepta de la un
adolescent la vârsta aceea. Aici și acum, trebuie să
aduc în acest déjà-vu, un al doilea personaj, pe care
îndrăznesc să-l numesc, exagerând de bună seamă,
cel mai exigent educator al vieții mele, în actele ofi-
ciale, cea care m-a adus în această lume. Ei bine,
individul de plastilină, împreună cu încă vreo câțiva
camarazi de joacă, a avut prima sa explozie de ne-
mulțumire împotriva statutului său de fiu de prizo-
nier. Totul a fost, la prima vedere, doar o joacă de
copii, care, în fapt, a fost refuzul subconștientului
celor încă neînlănțuiți de a se supune necondiționat.



frică și exilul interior. Iar în faza a doua, rezistență
efectivă, pe care organul represiv al statului nu s-a sfiit
să o desființeze la modul exemplar. Ceea ce a urmat, a
fost realmente un veritabil lagăr de muncă necondi-
ționată și obligatorie. Totul sună a teorie searbădă,
dar milioanele de suflete prizoniere ale unei societăți
aflate într-un fals delir continuu, sufereau dedublarea
personalității într-un sistem social care aplica practica
picăturii chinezești. Iar indivizii născuți și educați în
acea societate erau, în mare parte, sortiți de la bun
început la depersonalizare, la pierderea capacității de
a distinge între realitate și realitatea indusă de
sistemul de constrângere a suprastructurii politico-
sociale.

Devenisem conștient de faptul că refuzam fri-
ca, refuzam să cred în neputința de a fi ceea ce sunt.
Încercam pur și simplu să fiu rebel, dar un rebel care
nu avea încă structura interioară a unui rebel. Nu
eram în stare să trec dincolo de imaginarul gard de
sârmă ghimpată al personalității mele, chiar dacă în
formare, construit artificial prin îndoctrinarea fricii
în modul meu de a vedea lumea. Lume care se limita
doar la pseudo-arca acelei societății, plutind în derivă
spre un viitor utopic, în care trebuia necondiționat să
crezi. Chiar dacă nimeni nu mă va întreba, știu însă
că sunt dator să explic motivul pentru care îmi acord
nesimțirea de a mă numi, totuși, rebel. Direct spus,
pentru că, informal, chiar eram un dușman al regi-
mului social-politic al țării în care am văzut lumina
zilei și unde, fără voia mea, eram obligat să trăiesc. Pe
deasupra, încă de la 12 ani, ajunsesem să conștien-
tizez faptul în sine și luptam efectiv cu repulsia mea
cea de fiecare zi. Trăiam de fapt o dramă, pe care aș nu-
mi-o acum drama nesupunerii tacite, un sentiment
altfel tare dureros și tulburător. Era, de fapt, începutul
însingurării în mijlocul familiei, alături de cei care ar
fi trebuit să te înțeleagă, să te susțină moral. Dar din
ce resurse, mă întreb. Ei înșiși suportând alienarea. Și
totuși, eu așteptam în mod instinctiv ceva de genul
ăsta.

Trebuie să adaug că abia acum realizez cât
de diabolic a ajuns să funcționeze sistemul politic
și social al țării mele natale. Câtă perversiune i s-a
inoculat individului, dacă era în stare să-și trădeze

propria conștiință, să accepte și să aplaude propriul
său supliciu moral.

I-am privit atent (nu întotdeauna tacit) pe
cei câțiva galonați care mi-a fost dat să-i cunosc
(sic!) , încercând să deslușesc ce se ascundea dinco-
lo de ștaiful uniformelor și al funcțiilor la care s-au
ajuns. Unuia, lovit fără milă de soartă, am îndrăznit
să-i pun întrebarea: „.. . cât de firesc este faptul că
avem statutul de lagăr al unei ideologii”. Bineînțe-
les, întrebarea mea a fost transmisă rapid mai de-
parte, forurilor competente, ca să analizeze și să dea
răspunsul pe măsură, corespunzător structurat și
formulat. N-au mai apucat, pentru că vremurile au
făcut curba, iar ei s-au schimbat neîntârziat la față,
iar întrebarea au lăsat-o la dosar. Reevaluați, adap-
tați, ceva mai discreți, dar la fel de activi și cu ace-
leași directive și sarcini de serviciu, de-acum bine-
înțeles nu la prima vedere.

În legătură cu ei aș evoca un episod întâm-
plat imediat după Anul Nou 1990. Știu, ție Jona-
than, toată povestea o să ți se pară desigur stranie,
dar vezi bine, așa a fost.. . . Bietul tata, de acum la o
vârstă la care în mod firesc vezi totul cu detașare,
nu reușea să consimtă pe de-a-ntregul implicarea
în evenimentele fierbinți ale vremii. Unul dintre
galonații, sprijinit de el pe vremuri, îmi luase urma
și își îndeplinea conștiincios atribuțiile de cadru al
Direcției Securității Statului. I-am povestit tatei cu
lux de amănunte scena din fața ziarului local, fap-
tul că omul pe care l-a ajutat să se angajeze ca tâm-
plar la fabrica unde avea și el un cuvânt de spus,
mă fila fără jenă ziua la amiaza mare. Pur și simplu
nici un fel de reacție din partea tatei, nici un ridi-
cat nevinovat din umeri, nici o grimasă, nimic. Iar
acum, după decenii de la evenimentele din '89, des-
copăr pe siteul CNSAS, o listă a ofițerilor de secu-
ritate activi la momentul putsch-ului, ori revoluți-
ei, îi poate spune fiecare cum dorește. Și aflu cu
stupoare, că tovarășul, ajuns colonel, trecut în re-
zervă din 1986 (!) a fost încadrat în Securitate în
anul 1951 . Așadar, așa zisa prietenie cu tata și cu
familia noastră, era de facto, sarcină de serviciu, iar
sub paravanul prieteniei se ascundea fără doar și
poate, urmărirea atentă a celui care a refuzat cu



încăpățânare să colaboreze.

Nu știu dacă în ziua în care tata fusese dus
sub escortă la securitate împlinisem șase luni. Doi
indivizi înțoliți cu haine negre lungi de piele și pă-
lării cu borurile lăsate, au bocănit (!) sălbatic în gea-
murile locuinței. La care mama, cu nevinovăția ce-
lor douăzeci de ani, a ripostat nemulțumită. Nemul-
țumire și revoltă care a păstrat-o și după zeci de
ani de la eveniment. .. .” Închipuiește-ți, spunea ma-
ma, băteau în geamuri de parcă erau nebuni. Iar
taică-tu s-a făcut alb la față ca varul de pe pereți.
Iar după ce l-au somat să se îmbrace și să meargă cu
ei, mi-a cerut să-i pun în rucsac izmene lungi, ciora-
pi de lână și pufoaica de la fabrică. . .” . . .” Și pentru ce
să meargă cu voi la Securitate? , a ripostat mama, ce
a făcut de îl luați pe sus?. . . ” Nici măcar nu s-au sin-
chisit să dea un răspuns, au răcnit iarăși imperativ:
Aici numai noi punem întrebări, înțeles? Gata, ple-
carea!”. Iar pentru ca totul să fie redat cu exactita-
te, mama, femeie din stirpea celor care se impunea
de fiecare dată, urla și ea cât o țineau plămânii,
parcă intuind gravitatea momentului.

Nimic din toată povestea nu s-a pierdut cu
timpul și nici n-a fost trecut indulgent la capitolul
”așa a fost”. Continuarea poveștii fiind, poate, moti-
vul real al neuitării. Uneori, când îmi reamintesc
povestea acelui episod, chiar nu pot să fac abstracție
de tonul din vocea celei care nu s-a sfiit să intre în
sediul Securității ca să ceară explicații, să afle moti-
vul pentru care bărbatul ei a fost adus acolo. „Păi
da, povestea mama, am luat copilul în brațe, m-am
dus la sediul securității și m-am postat în fața intră-
rii. Și n-am plecat de acolo până ce nu mi-au dat
voie să intru și să aștept la ușa mai marelui, unu'
colonelu' Negru, despre care aflasem că îl ancheta pe
Ion al meu. După o vreme, pruncul a început să
plângă, de foame, de oboseală. La un moment dat
din birou a ieșit un individ civil și m-a întrebat de ce
plânge copilul. ”Păi cum să nu plângă, i-o fi și lui
foame și somn. Dar eu nu plec până nu mi se spune
motivul pentru care l-ați adus pe bărbatul meu aici!
Nu plec, chiar de ar fi să rămân toată seara și toată
noaptea, cu tot cu pruncul ăsta, care parcă știe că i-
ați luat tatăl.” Iar eu, povestea mama încruntată,

instinctiv ori nu, am declanșat teroarea din actul
doi al atacului la fortul securității din orașul în ca-
re locuiam. Ceea ce a urmat, a fost doar promisiu-
nea colonelului, de a-l elibera pe tata în următoa-
rele ore. ” Eu aștept aici, a venit instantaneu răspun-
sul mamei, aștept până ce poate veni cu noi acasă!”.
Sigur, după ce Boogeyman (din engl. ”omul negru”)
a dispărut în spatele ușii capitonate a biroului, ma-
ma a fost invitată (sic!) să plece. Firește că nu a pu-
tut refuza invitația făcută de unul dintre cei doi
cerberi veniți să-l ia pe tata. La o bună bucată de
vreme după ce am ajuns acasă, răstimp în care
mama mi-a potolit foamea și m-a pus în patul meu
de copil, a venit și tata acasă, tăcut, îngândurat,
speriat și livid. Câțiva ani după 1989, am aflat de la
el, că după ce a plecat mama, în spatele ușii capito-
nate, două matahale l-au tratat cu pumni în coșul
pieptului, cu saci de nisip în ficat și rinichi, cu ur-
lete și amenințări. Ca să spună tot ce știe, dar tata
n-a spus nimic și n-a încondeiat pe nimeni. Și nici
n-a semnat vreun angajament, fapt confirmat, du-
pă schimbarea premisei, de instituția abilitată, care
a găsit decât o filă într-un dosar unde tata era doar
menționat. Oare să-l fie lucrat tovarășii de la D.S.S
fără să scrie rapoarte? Asta s-o creadă cine-o vrea,
eu nu pot și nici nu vreau să cred. Motiv pentru ca-
re, chiar și dacă post mortem, i-am iertat tatei
resemnarea de după 1947.

Mama, cu toate că mult mai tânără decât
tata, avea o personalitate dominantă, nu de rareori
explozivă, dar în același timp capabilă să intuiască
cât de mult poate fi întinsă coarda fără să se rupă.
Eu i-am cunoscut îndeaproape momentele de în-
crâncenare, în care se străduia să găsească soluția
optimă pentru situații de criză. Dar și încăpățâna-
rea, când ținea neapărat să aibă dreptate, chiar da-
că ea însăși era convinsă că n-o are. Dar asta era
mama, un berbec în piele de femeie. Dacă n-ar fi
fost așa, probabil că n-ar fi răzbit în viață și nici n-
ar fi rămas vie până la venerabila vârstă a senectu-
ții. Jonathan, uite vorba asta a mamei, chiar se me-
rită să o ții minte: ”Ei și, dacă te dau afară pe ușă
intri iarăși pe geam, că doar n-o fi păcat!”. Sigur, as-
ta nu poate oricine, ea însă nu s-a sfiit s-o facă, iar
când unii au tunat, ea a fulgerat. Și ca după orice



său rezumându-se la formal. Mama sa, desigur
afectivă față de fiu, așa cum e firesc să fie, a divor-
țat însă curând de cel care îi era soț și tatăl fiului ei.
Cazul colegului meu de liceu nu este singular, iar
efectele în timp a absenței temporare a tatălui din
familie au generat un ceva anume, pe care nu sunt
în măsură să-l apreciez în mod exact. Dar care a
reușit să destrame până la urmă armonia din rela-
ția sa conjugală cu o fostă colegă de liceu. Din pă-
cate, nici chiar după dizolvarea sistemului social
impus de tancurile și trupele sovietice, nimeni din
clasa politică nu a considerat firească și necesară
reevaluarea efectelor terorii din timpul dictaturii
schizoide a sistemului impus de și prin forța mili-
tară a Uniunii Sovietelor.

Este, dragă Jonathan, chiar dacă ție necu-
noscută, tu existând în lumea ideală, din păcate o
cutumă, ca în relația individ-stat, statul să decidă
în numele majorității, indiferent dacă marea masă
a populației nu este de acord cu o anume hotărâre.
Obicei care se practică și în situațiile în care, de
facto, cel care a decis, în mod obișnuit elita politică,
a greșit în mod flagrant, ori a fost forțată să o facă.
Acest mod de a ignora voința individului, este ceea
ce se poate numi, cea mai crudă și barbară sclavie
modernă. Efectiv, populația unui areal geografic a
fost, aici este vorba de estul Europei, forțată să tră-
iască după cum a decis un grup restrâns de indivizi,
chiar dacă aleși, mai mult, ori mai puțin democra-
tic. Apoi, dacă și prin voința legilor impuse se mai
interzice individului să părăsească arealul (țara res-
pectivă), atunci asta nu este altceva decât cea mai
de neiertat crimă împotriva individului, crimă
care, din punct de vedere moral și etic, n-ar trebui
prescrisă niciodată. Dar vezi, lumea reală mai are
încă mult până să ajungă să se înțeleagă pe sine și
cât de puțin a reușit ea să înțeleagă motivele pentru
care reușește mereu și tot mereu să se depărteze de
sine însăși.

Iar pentru ca totul să iasă la lumină, am să-
ți aduc dinainte bunule Jonathan și povestea lui
Mișa, bunicul din partea mamei. Chiar dacă bietul
om n-a apucat să se școlească peste măsură și nici
să învețe vreo meserie aleasă, ceva din sinele lui

furtună, cerul se liniștește și iese soarele. Simplu,
dar asta ține de cel care ești, de cel care își caută ca-
lea, urmându-se neabătut pe sine.

Eram în clasa a șasea, elev la școala generală
a liceului din comună, un liceu cu tradiție. Într-o zi
pe la mijlocul lui mai a anului 1964 pe înserat, am
auzit-o pe mama, după cină, comentând în șoaptă
cu tata și cu bunica, faptul că tatăl unui coleg de
clasă, medic respectat al urbei, a fost eliberat din
închisoare. În clipa aceea am ciulit urechile și am
reușit să aud frânturi din dialogul adulților. Bunica
a repetat destul de accentuat o frază care mi-a ră-
mas nealterată în minte: ”Dapăi l-or luat cu duba
numa păntru că o dzâs sara la birt că-i pușcă pe
comunișci cu pușca dă șoc! Șî păntru asta l-or țânut
la podrum dzășie ani!. . .”. Probabil din cauza faptu-
lui că bunica a rostit fraza afectat și în dialect bă-
nățean, mi s-a întipărit irevocabil în memoria mea
de copil. A fost unul din momentele care, fără voia
mea, au declanșat depărtarea mea irevocabilă față
de tot ce însemna stat și cei care ne erau prezentați
drept mai marii țării. Și cu toate astea, la moartea
lui Gheorghiu Dej, moment de care îmi amintesc
încă foarte bine, la auzul veștii decesului, eram în
curtea școlii, mi s-au scurs câteva lacrimi. Bănu-
iesc, dar nu pot proba, așadar rămâne doar o ipo-
teză, erau probabil lacrimi în amintirea bunicului
meu din partea tatălui, pe care nu am avut parte
să-l cunosc, trecut cu forța între cei drepți în anul
de grație 1935. Asta, urmare a faptului că nu a
acceptat și a refuzat, nu doar verbal și cu adresă
precisă, să i se pună coarne. Crimă care s-a mușa-
malizat, dată fiind implicarea în povestea asta a
unui oficial de rang înalt. Așadar, nu pot crede să
fie fost lacrimi de tristețe pentru moartea unuia
despre care nu știam decât cele vehiculate de me-
dia oficială a vremii. Dar cu toate că părintele cole-
gului meu s-a întors după ani de detenție la soție și
la fiu, ruptura dintre cele trei ființe, voită și produ-
să de un regim arbitrar și impus, a reușit să mutile-
ze sentimentele și psihicul celor trei. Îmi îngădui
aici decât să privesc retrospectiv evoluția celor trei
în timp, evocând doar fapte. Colegul meu, chiar și
după zeci de ani de la terminarea liceului, a rămas
la fel de distant în relația cu cei din jur, dialogul



însă a reușit să-i umple zilele cu destule momente,
unele mai voite, altele de nevoie. Bunicul a fost un
bărbat pe care ghinionul nu l-a ocolit, dar nici no-
rocul. Și-a pierdut prima soție la doar câteva luni
de la căsătorie, urmare unei răni tratată cu mijloa-
ce empirice, antibioticele fiind la început de secol
XX nu chiar la îndemâna oricui. Chiar dacă om
simplu, bunicul avea ceva pe care l-am descoperit
mai întâi la mama și mai apoi la el. Bătrânul avea
înnăscut simțul dreptății și al adevărului. Cu toate
că n-avea darul povestirii și nici nu era omul care
să facă mare caz de faptele sale din tinerețe, au fost
câteva situații în care a adus aminte de evenimente
din prima sa tinerețe. Am rămas foarte mirat la au-
zul faptului că a participat activ la demonstrații ale
sindicatelor în anii '30. Ceea ce însă m-a impresionat
mai mult, a fost indiferența cu care patronatul, monar-
hia de fapt, a ignorat, dar și reprimat protestul
muncitorilor, ocazie care a făcut ca bunicului să-i
fie împroșcată fața în repetate rânduri cu var. Din
cauza asta, ochiul stâng al bunicului era slăbit și
lăcrima, mai ales iarna. El însă nu a dramatizat
faptul niciodată, ci spunea surâzând, ”Că doar nu
erau îngeri să ne ocrotească și să ne invite la palat!
Apoi astea-s nimicuri, ne-am burzuluit și noi un
ceas, două acolo, măcar ne-am făcut auziți. Doar nu
crezi că patronii s-au speriat de cele câteva mii de
tălâmbe care răcneau cât îi țineau bojocii”.

Când au dat buzna comuniștii la palat și
au fost instalați la cârma țării, bietul om gândea
simplist, cei care vor avea acum ceva de spus, vor fi
de partea celor mulți, se vor griji de talpa țării. Dar
ce să vezi, n-a durat decât câteva luni după ce l-au
forțat pe rege să plece din țară, că a și început schim-
barea la față. Iar el, omul simplu cu afinități clare
pentru principiile liberalismului, a dreptății sociale,
a trebuit să simtă pe propria piele rigoarea schim-
bării regimului social-politic. Aici, bunule Jona-
than, trebuie să subliniez imediat ceva de necrezut,
ceva anume, care contrazice firescul. Cu toată
afinitatea bunicului spre ideile ideologiei socialiste,
el n-a fost niciodată adept al practicilor partidului
pus să strunească societatea înspre utopia comu-
nismului, ci mai degrabă un liberal de stânga. Asta
însă nu l-a ferit de valul de teroare care a cuprins

țara în anii '50, ci dimpotrivă. Cu toate că a învățat
meseria de tăbăcar la Fabrica de piele din Timișoa-
ra și chiar a practicat-o câțiva ani tot acolo, la o
vreme, după decesul primei soții s-a recăsătorit.
Trebuind să facă zilnic naveta între satul de reșe-
dință și Timișoara, s-a decis să deschidă o cârciu-
mă modestă, în speranța că astfel va reuși să asigu-
re acolo pâinea familiei. Decizia asta însă, i-a fost
fatală după ce marele tăvălug al partidului munci-
torilor a început să concaseze pătura socială a celor
înstăriți, indiferent de cât aveau unii avuți la
teșcherea, ori dacă aveau cu adevărat atât de mult
pentru ca să poată fi numiți chiaburi. Așa că,
dezlănțuită, noua clasă conducătoare, având în
spate ursul siberian, l-a botezat fără întârziere pe
Mișa, exploatator și chiabur și l-a trimis în
domiciliu forțat câțiva ani. Nimic spectaculos la
prima vedere, măcar nu era la închisoare, ar replica
la asta nostalgicii utopiei, teribil însă pentru
familie. O mamă singură, cu doi copii minori,
rămasă fără mijloace de subzistență. Dar cu toate
că întreaga poveste îmi este cunoscută, iar modul
mucalit al bunicului de a descrie episoade din
perioada aceea a atenuat în parte cruzimea unor
momente, sunt încă neîmpăcat cu modul în care se
trece astăzi peste teroarea pe care națiunile din
estul Europei au suportat-o zeci de ani. Și pentru
care fapte nu trage nimeni consecințe, nici măcar
morale. E limpede, astăzi nu mai contează dacă
vinul e apă, ori apa e vin.

(*rom. Taci, taci: - Sunt zile în care nu pot avea în-
credere în mine; un demon mă arde, mă agită, mă
devorează. )



*

Mai am din mine
Fericirea păsării când zboară,
Mai am dudul care în copilărie
Mi-era scară la cer.
Urcam să întâlnesc norii.
Zâna cu carnea ei vie
Mă săruta chiar și în vârsta asta de fier.
Îmi era copacul ăsta cel mai prieten dintre copaci,
Îl iubeam, cum se zice, ca un nebun,
Alergând în brațele lui de dimineață
Pe când mama spăla prin casă
Urina tatălui mereu beat pe care
Îl uram și-l vedeam mort.
Îl uram și uitam că era viu.
Aveam în gât mirosul de urină
Și-l vărsam până la copacul curat
Unde eram foarte așteptat de uitare.

*

Mi se pare că am trăit
Altfel decât voi,
Într-un adânc din infinit,
În miezul din roi.

Cuvintele, noapte după noapte,
Mi-au venit cu povara lor,
Ca mireasma cu șoapte
Ce se trezesc și dor.

Ați aruncat cu pietre în mine,
Nu ați vrut să vă slujesc viu,
Dar cuvintele gonite și străine
M-au scos fără moarte din sicriu.

17 iunie 2017

Totul pare viu,
Întors către inimă.
Până chiar și râmele
Ce se despart tăiate de un copil
Și în ele însele se zbat

MIRON KIROPOL

28.09.1936 - 18.06.2020

16 iunie 2017

Numai pustiul e acum stăpân
Pe locurile astea spulberate.
Numai tăcerea nod cu nod legată
Înveleşte elementele.
Ascultă, cade ceva greu
Peste pământ sau din pământ
În fiecare om cade.
Chiar şi aceia care s-au crezut zei
Sunt azi mormane de scrum.
Priveşte uitat de privire.
Mai mare e durerea când o vezi
Jefuită de răni.
Frumoasă ai fost, zeiţă,
Dar cine poate să te recunoască azi
Cu faţa asta despicată de trup
Şi părăsită în praful tutelar.
Dacă ai putea încă să dai să bea
Din sânii tăi celui ce moare,
Atunci aş rămâne cu tine în vis
Până la împlinirea oracolului,
Iar lumile nu s-ar mai arăta pierdute.
Fără lacrimi se supune ziua
Clădită cu ușurință noapte.
Brațele mele susțin căzut universul.
Voi fi în curând inima
Care îi bate în piept.
Cântă, iubire, primind sabia.



Printre cei goniți de pe pământ
Și puși să spele timpul ca să afle iertare
În drojdia lui.
Și din nou poate să vină începutul zilei
Și sfârșitul ei.

2 iulie 2017

De unde crește fulgerul în mine?
Tăiată-n două carnea îmi revine
Din adaptarea ei la infinit.
Nu pot să uit din visul poruncit
Nimic, nu pot să uit din umilință
Niciun cuvînt din câte-mi sunt ființă.
În viață-am fost nimicul aruncat,
Sac cu căței aduși la înecat.
Pe marginea de zodii stau gemând
Peste durerea fiecărui gând.
Mi s-ar părea că sunt copil găsit,
O taină peste el doar s-a rostit,
Și mi se cere iar să tac, să fiu
Cu sufletul în groapă încă viu.
Ieșind din mine cât mai este timp.
În flacără de fulger să mă schimb.

În curând zilele, în curând nopțile vor fi
Numai un joc fericit de copii.

Imită dansuri de dinainte de lumi.
Poate ești încă sau te-ai stins
Și nimeni nu aude
Geamătul tău de la sfârșit.
Ce spune aerul zburător
Despre aceasta, numai el știe.
Întinde după zăpada
Pe care o duce la gură
Mâna iubitei, mângâierea
De gheață sau clocotind.

29 iunie 2017

Erai pământul de sub trandafiri.
Erau ceea ce arde și se spulberă.
Iată îmbrățișarea din tăcerea nopții
Când totul, dacă mai este, se ascunde.

Am uitat că am fost viață
Fără nici o lacrimă.
Și cât de greu e să vorbesc.
Mi se pare că sunt încă la miezul nopții
Și văd trandafirii cum se scutură
Cu țărâna lor parfumată
Peste transparența avută de amintire
Pentru inima bătând cu fuga în ea,
Cu respirația pierdută.
Vino să cânți, inimă, cu tăcerea din cuvinte,
Tu care ești atât de curată
Încât cutremuri cerul.
Vino tu care ești mai bătrână
Decât începutul lumii.
Te aud din ce în ce mai obosită,
Deși căutată de potop
Pentru ca în sfârșit să fii.
Iată podoabele tale,
Iată sărăcia mea.
Cine poate să iubească vârsta
Ce nu mai are nimic de spus,
Să cadă ca o mătanie,
Să-și smulgă părul și pe tine din piept.
Așa poate vei primi să spui adevărul
Fără tremur în glas.
Să se arate la față vină și căință.
Amândouă fiind viață,



Și cimitirul din dealul orașului și-a deschis porțile
și l-a primit în pământul lui,
la câteva cruci depărtare de Constantin
și de făuritorul de corăbii.

Albe și de marmură sunt crucile lor,
scrise în piatră sunt numele lor, pe toți vecii!
Galbene lumânări se aprind din când în când la

căpătâi.
Flăcări galbene pâlpâie la căpătâiul lor,
flăcări care le luminează drumul,
ca să știe sufletul, despărțitul de trup,
pe unde să meargă,
în timp ce ei rămân închiși în casele lor de lemn;
în timp ce carnea și pielea, și mușchii lor
se desprind de pe oase...

Ce oameni au fost!, spunem noi,
și aprindem lumânări la căpătâiul lor.
Galbene lumânări la căpătâiul lor de piatră,
în cimitirul de piatră.

Prietenii mei au plecat rând pe rând
și fără să spună nimic.
Prietenii mei nu mai sunt.
Sufletul lor călătorește prin bezna de dincolo,
prin nesfârșirea de dincolo,
iar noi credem cu tărie că vor ajunge undeva,
până și Cartea Sfântă ne spune că vor ajunge.
Poate că vor sta în preajma Domnului
și vor fi iertați pentru toate greșelile,
cele cu voie și cele fără de voie.
Așa spune Cartea, care se îngrijește atât de bine
de speranța noastră, în timp ce prietenii mei
rămân închiși în casele lor de lemn,
în casele lor de pământ, iar carnea și pielea,
și mușchii lor se desprind de pe oase.

Ce oameni au fost!, spunem noi,
și plecăm singuri acasă,
cu un colac și o lumânare,
cu un ban înnodat la colțul batistei,
sau cu un prosop dat de pomană,
după cum fiecare familie îndoliată
își închipuie că îmblânzește moartea…

VIRGIL DIACONU

Prietenii mei

Prietenii mei au plecat rând pe rând
și fără să spună nimic.
Prietenii mei nu mai sunt.
Pe primul dintre ei, pe Constantin,
l-au găsit spânzurat în camera lui de visare.
Ceilalți au fost învinși de propriul trup,
care nu a mai vrut să le fie prieten.

Cel care făurea corăbii a fost răpus de cancer.
Ajuns ca o umbră, l-au purtat prin saloanele albe,
radiațiile cu cobalt trebuie să rezolve totul, au spus,
însă ele nu au rezolvat nimic.
Totul a fost prea târziu pentru el.

Și orașul morților și-a deschis porțile
și l-a primit în pământul lui,
la câteva cruci depărtare de Constantin,
spânzuratul, cel care se săturase de lume
și a ales singur să plece.

Cât despre Gheorghe, stăpânul culorilor,
acesta a fost doborât chiar în timp ce lucra.
Stau puțin să mă odihnesc, și-a spus el,
uitându-se spre geamul de unde venea lumina,
apoi l-au găsit pe dușumele…
Întins pe dușumele și doborât de propria inimă,
chiar în mijlocul visului.



și averi peste averi, și cum își mai mănâncă ei
de sub unghii pentru câțiva arginți în plus,
ca să-și îngrașe conturile și averile care nu le ajung
niciodată, spune doamna în negru,
care umblă cu pași de pisică prin camerele noastre,
sau care merge alături de noi pe străzile aglomerate,
urmărindu-ne îndeaproape, ca o umbră…
Numai Îngerul nostru o vede și îi ține calea, numai el.
Uneori chiar o face să bată în retragere o vreme,
până într-o zi, când doamna care merge în spatele

nostru
ne taie dintr-o dată calea, iar noi ne oprim
în mijlocul visului, tocmai în mijlocul visului…

Da, prietenii mei au plecat rând pe rând
și fără să spună nimic.
Prietenii mei nu mai sunt…
Și eu umblu singur pe străzi, intru în biserica
Sfântul Ilie a copilăriei mele și mă rog pentru ei.
Și în biserica Sfânta Vineri și la Mavrodolu
mă rog pentru ei, pentru liniștea sufletului lor,
tulburatul.

În rest, eu îmi văd de ale mele,
din când în când mă întâlnesc cu Îngerul,
cu Îngerul strălucitor, care mă ajută
să vorbesc cu prietenii mei, vezi,
uneori Îngerul chiar îmi împrumută uneltele lui de

scris,
iar eu închipui atunci mici scrisori pentru prietenii

mei,
ca să le spun, în fine, tot ce nu am apucat să le spun…
Ba, de la o vreme, eu am început
să le scriu scrisori pe propriul meu trup.
Acum știu prea bine de ce poetului Epimenides
i s-a găsit pielea împestrițată cu tot felul de litere
când a plecat dintre greci…

Da, eu încă mai scriu scrisori pentru prietenii mei,
încămai bat cupumnul în lespezile lor, să se deschidă!
Să se deschidă și să se întoarcă în visul lor!
Îngerule, ai grijă de mine, nu mă lăsa,
că pământ sunt și cenușă sunt,
iar dacă mă uit în morminte eu nu mai știu
care sunt oasele lui Constantin, și care sunt ale lui

Gheorghe,

Da, moartea își face întotdeauna de cap.
Ea fie ne smulge dintr-o dată
din camera noastră de visare,
fie ne chinuie în fel și chip înainte de plecare,
vezi, pe ultimul meu prieten, pe Nicolae,
moartea l-a vlăguit încetul cu încetul,
l-a secat de puteri,
deși cele două tuburi de plastic înfipte în vena de

la gât,
care îl hrăneau cu serul acela miraculos, în salonul

alb,
și-au făcut datoria până la capăt.
Serul miraculos încă mai era pompat în vena de la

gât
atunci când l-au găsit fără suflare...
În cele din urmă i-au smuls tuburile care îl legau

de viață
și l-au mutat jos, la morga spitalului. Iar de acolo –
în sicriul de lemn, așa cum au fost mutați, pe rând,
prietenii mei, cu toții în sicrie de lemn și îngropați
nu departe unul de altul, la câteva cruci depărtare.

Și noi stăm posaci împrejurul gropii,
privind cum se bat cuiele în capacele de lemn ale

sicrielor
și cum sunt coborâți cu sfori în locul de odihnă.
Apoi se trag lespezile deasupra și asta este totul…

Și asta este totul…, spune doamna din fața mea,
doamna elegantă în negru, morții cu morții, și viii

cu viii,
șoptește ea, citând din Sfânta Scriptură,
în timp ce prietenii mei sunt închiși în casele lor,
în noile lor case de lemn, în întuneric,
iar carnea și pielea, și mușchii lor se desprind de

pe oase,
în cimitirul din dealul orașului...

Vezi, cimitirul este ridicat deasupra orașului,
ca să aibă o bună perspectivă asupra celor de jos,
a celor rămași pe marginea gropii.
Și ca să ne vadă pe toți cum petrecem și ne bucurăm,
sau cum visăm la câte și mai câte…
Ia uite cum se mai bucură oamenii pe pământ,
spune doamna elegantă în negru,
ia uite cum mai strângei ca furnicile case peste case
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El vine din țara în care poezia e iubită,
se plimbă în trăsuri de lac, salută blând
poporul ce aclamă, iar din când în când,
împrăștie stihuri în limba sanscrită

sau coptă, etruscă, avară, tamilă,
carelă, suaheli, bengali ori hitită,
latină, pehlevi, urartu, umilă -
se cântă, se spun, se șoptesc, se recită

cuvintele lui sunt ca aurul vechi,
sau muzica veche cu sunet duios,
se poartă la glezne, la gât și urechi -
din burgul acesta e cel mai frumos

și totuși el știe de-o seară de vineri,
o umbră plutind, de preziceri urâte:
la negre răspântii l-or prinde cei tineri
și îl vor ucide, cu pietre și bâte.

care sunt oasele lui Nicolae, și care ale făuritorului
de corăbii,

în vecii vecilor.

Amestecate sunt toate, Îngerule, amestecate.
Eu însumi am ajuns să mă amestec cu oasele lor…
Atunci când sunt singur, eu însumi mă amestec

cu morții...
Îngerule, ai grijă de mine, nu mă lăsa!
Roagă-te pentru noi, Îngerule, nu ne lăsa!
Pentru cei rămași singuri în pământ
și pentru cei singuri de pe pământ roagă-te.
Pentru noi să te rogi în lumina de aur a zilei,

Îngerule.
Pentru noi, însingurații!
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care suferă mulți, toate astea, și multe altele, adiacente
lor, îi mână pe străzi într-o neliniște și o alertă de vizu-
ină. Ei gonesc în toate părțile, n-au stare. Totul se poa-
te încă salva prin cultivarea iubirii, prin sporirea ei
zilnică, prin revelarea rostului nostru aici, a unui sens
al existenței. Inundarea cu materiale pornografice,
sexualizarea iubirii, distrug lent stima de sine, căci
există în noi o instanță „necunoscută”. De unde oare
această instanță, de unde remușcările și mustrările de
conștiință, dacă nu ar exista în noi bobul de lumină
divină? Toate acestea însă par să fie provocate cu
bunăștiință întru manevrare, manipulare, nivelare. O
nivelare mai atroce ca cea din fostul comunism - con-
figurată lent într-un neomarxism insidios și rafinat.
Cartelul mediilor se prefigurează pe nesimțite într-un
cartel al tăcerii și al trecerii sub tăcere al celor ce mai
încearcă să spună adevărul, să prevină, să trezească.
Ei sunt cei dați afară din slujbe, le sunt luați copiii de
forurile sociale, sunt marginalizați, trecuți sub tăcere,
anatemizați, stigmatizați. Etichetele deosebit de sedu-
cătoare, de efective la mase sunt: terorist, antisemit,
rasist, șovin, fascist, populist de extremă dreapta și
întotdeauna, teoretician al conspirațiilor. Însă aceste
teorii nu mai sunt teorii, au devenit azi practică apli-
cată. Trebuie să fi tare nătărău spre a nu băga de sea-
mă că în spatele tuturor acestor practici se ascunde
un plan bine pus la punct, care înaintează lent, nu
irumpe deodată. Tocmai ca noi să ne „obișnuim“
încet cu el; ca broasca în apa treptat fierbând. Spre a-l
accepta ca un dat, spre binele nostru. Majoritatea oa-
menilor stau sub scutul acestui cartel al tăcerii, în
zona lor de confort, în care rar își mai pun problema
dreptului la opinie, la adevăr și libertate. Printre altele
și fiindcă li se răpește cu bunăștiință ce au mai valo-
ros, timpul. Timpul individual al fiecăruia și cel dăruit
celor dragi. Pleacă în zori de zi la lucru și se întorc
înspre lăsarea serii, în cel mai bun caz. Terminați,
dornici de o bere și de o emisiune vulgară la televizor.
Atât. În mare aparte a Europei vestice – la noi încă,
din fericire, nu atât de drastic, fiindcă „tot nu-i
interesează“, nu-i așa – mediile trec sub tăcere orice
eveniment, care ar putea resuscita o revoltă, o neli-
niște aducând ca argument faptul că nu vor să incite,
să tulbure masele împovărate de taxe, de frica zilei de
mâine, a pierderii locului de muncă, și de alte neca-
zuri cotidiene. Însă tocmai acest pretext pueril neliniș-
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32.

Războiul se poartă azi în fiecare, în adânc. Mai
ales în cei tineri, distruși de abuzul de internet, de
jocurile blestemate, electronice, de celularele ale căror
efecte devastatoare se vor dezvălui abia mult mai târ-
ziu. Ele distrug pe furiș forța de concentrare, atenția.
Aduc cu sine apatia, letargia, recluziunea camerală.
Timp mort. Timp irosit. Lucrurile sunt lăsate de dumne-
zeu, cum au fost ele lăsate. Orice ingerință în creația
lui dumnezeu trebuie să beneficieze de o sacră, sme-
rită intenționalitate. Însă azi trăim asaltul unei intențio-
nalități a beznei asemănătoare cu cea pe care o suferă
o persoană onestă, smerită, cu bun simț și compa-
siune: din pas în pas este asaltată, cu o feroce gelozie,
de beznă; spre deosebire de ea, alte persoane, evident
răuvoitoare sunt lăsate în pace. Firește, ele sunt deja
„ale dracului“. Cu fiecare rugă nu se întâmplă altceva,
decât că marja de conștientizare crește și este mereu
accesată. Majoritatea celor tineri, nu pot rămâne cu ei
înșiși, fără de obiectul și obiceiurile catastrofale ale
acestor dependențe. Ce ar vedea în oglindă nu le-ar
plăcea. Boala lipsei de sacralitate, de spiritualitate,
lipsa concentrării, a încrederii în sine, lipsa stimei de
sine, ba chiar mai mult, detestarea de sine, ura de sine,



iubirea în orice am întreprinde, ne-ar putea apăra în
fața valului de fanatism, pe de-o parte și valul de ne-
credință, care se abat asupra noastră. Să luăm așadar
asupră-ne, ce-i așteaptă pe cei care se nasc acum. Așa
cum câinele deseori ia asupra lui boala care ne maci-
nă. Instanța din adânc e bobul de lumină divină, care
se află în fiecare. Fie că somnolează, fie că doarme
adânc, fie că a împietrit. Tot din fotoni e făcut. O stare
numită mustrare de conștiință, la cei încă normali.
Însă așa e omul: pe cei ce-l iubesc, îi tratează deseori
cu indiferență, răceală și ironie, iar pe cei ce-n taină-și
râd de el, nu știe cum să le mai intre în grații. Într-
adevăr, dracul, orice s-ar spune, numai plictisitor nu
e. Pe de altă parte războiul nu se poartă doar în
adâncul nostru, al fiecăruia. El vine - prin ideologie
demonizată, caracterizată prin calcul minuțios, răb-
dare și blândă planificare - și din afară; în rafale furi-
șe, evidente și definitive. Rupți de cer. Rupți de pă-
mânt. Rupți de carte - rar mai vezi om cu om, om și
carte. Mai degrabă om și ecran. Om și câine. Firește,
cu toții au buletin. Însă nu au identitate. Stau mai toți
încremeniți în fața demonetului. Neînstare de un
discernământ pe potrivă în fața lui. Tocmai fiindcă
nu mai au cult, cultură, tradiții. Victime ale propriilor
decizii. Oare, de-am avea mirosul câinelui, mult mai
ascuțit ca al nostru, nu am fi renunțat la multe în
viață, aici unde hoții îi acuză pe hoți, corupții pe
corupți, criminalii pe criminali, bancherii pe ban-
cheri - iar mediile le țin hangul în tactul prescris?
Aici, unde trezitorii sunt marginalizați ori lichidați, pe
când ceilalți, cei mulți se descurcă. Își văd de alte
treburi, de parcă odraslele nu le vor reproșa cândva
indolența și nepăsarea în ecoul rugăciunilor caduce
ale babelor portițare. Spectacolul ignoranței și al
prostiei e savurat însă cu o stilată obscenitate în ochii
stinși ai multora - tot mai cenușie moartea, așteptând
cu aceeași răbdare cu care se îndură absolut totul.
Din vale, mai pot zări crucea aurită a clopotniței scli-
pind orbitor în soare. Peste spicele grânelor coapte,
unduite de vânt. Și-n timp ce o pasăre bate din aripi
peste toată această zădărnicie, peste toată această
irosire a ceea ce ni s-a dat, moartea așteaptă cu acee-
ași răbdare cu care se îndură totul. Se știe că neîn-
crederea e o armă eficace și seamănă fără contenire
neîncredere și dezbinare. Nimeni, nimeni nu mai știe,
cine este celălalt, cine e el însuși. Și asta le convine.

tește și mai mult masele. Se simt trădate, mințite.
Acum însă, nu se mai poate vorbi de fenomene locale.
Aidoma unei molime totul se întinde, cuprinde trep-
tat totul în mod global și mai ales invizibil. Un adver-
sar invizibil. Planeta devenită un sat global. Statele își
părăsesc popoarele, le alungă pur și simplu. Sunt duș-
manele propriului popor. O „democrație tainică“, a
elitelor, a mafiei financiare și a altor cartele și corpo-
rații „umane“. Și-atunci nu devine oare mai mult decît
evident, cine se află în spatele acestor mașinații, dat
fiind faptul că în politică nimic nu e întâmplător? Am
fost însă obișnuiți atât de mult cu răul - începând cu
stalinismul și continuând cu instalarea cimentată a
unei mafii securiste, care s-a răsfirat în numeroase
servicii secrete ale căror nume nici nu le mai cunoaș-
tem, după modelul american - , cu evoluția continuă
a răului, a beznei, încât ne simțim adânc frustrați fără
de el. Aici am ajuns, prin delăsare, prin seducție ma-
monică, prin zeificarea, idolatrizarea profitului. Nu
scopul atins, ci atingerea împărăției râvnite. Există o
vorbă a unuia: spune-mi cine te laudă și îți spun unde
se află greșeala ta. Observați, urmăriți, supravegheați
în propriile încăperi, pas cu pas, pe stradă, în institu-
ții, în familie, îi auzi pe unii spunând cu o naivitate
înspăimântătoare: eu nu am ce ascunde. Afirmând cu
o puerilă inconștiență asta (cu aroganța prostiei), ei
spun adio intimității atât de vital necesare fiecăruia,
adio dreptului la adevăr și la libera opinie. (Încerc să
vorbesc aici în propoziții în care să vibreze concomi-
tent trecutul, prezentul și viitorul, în ele se dezvăluie
mereu, ceea ce doar puțini remarcă.) Venim ca prun-
ci, nevinovați, venim și-ncet surâdem celor din jur. Și
tot încetul cu încetul, lumea ne preschimbă în ceea ce
devenim, unul după altul, „cum ne surâde soarta“. Și-
atunci, punând în analogie acestea, cum să ne mai
îndoim că dumnezeu ne așteaptă răbdator întoarce-
rea? Nu e oare straniu - dacă ne reamintim clipele cele
mai plăcute din viață observăm că ele sunt întot-
deauna acele clipe, acele momente în care am închis
ochii, cele în care mintea și gândurile își diminuau
activitatea, se răreau până la mistuire.

33.

Doar o credință mai adâncă, mai statornică, ca-
re să ne motiveze blândețea, smerenia, compasiunea,



nerăbdare. Să fie astfel încât, dacă durerea și suferința
nu cunosc un răgaz, să ne obișnuim încet și cu ele, cu
această viață pe caste în care ura urcă și disprețul
coboară? De copil mi s-a tot spus din toate părțile,
cine sunt. Cine trebuie să fiu; însă eu știam de pe
atunci că-s altul. Funciarmente inadaptabil. Într-o
lume în care nu există cetățeni. Doar supuși. Aproape
toată viața mi-am petrecut-o camuflând asta. Alt-
minteri lumea m-ar fi terminat de la o zi la alta.
Asumarea de suprafață - m-ar fi frânt, m-ar fi băgat
în groapă, vorba lui Kleist: „pentru mine nu există
remediu pe lumea asta“. Într-adevăr, dacă vrei să
înțelegi, să ierți un om, ascultă-i povestea copilăriei.
Pare că totul se trage de la rănile netămăduite ale
copilăriei. Eu am încercat să folosesc cele scrise spre a
descoperi cele nescrise, atemporale și concomitent,
actuale. Și-am băut cu toți, spre a fi privit ca unul din
ei. Și-am citit biblioteci întregi, spre a mă convinge c-
au mai fost și mai sunt și alții ca mine. Și tot însin-
gurat, izolat și trecut sub tăcere am rămas. Am fost
mereu un ghimpe în ochii puterii. În vreme ce mulți
marșau și se adaptau. Însă lumea devine, se preschim-
bă, pe potriva a ceea ce iubim, cui ne dedicăm în
timp, nu-i așa? Mulți îndrăgesc însă lucrurile, făcătu-
rile, profitul și puterea, mai mult decât aproapele,
cum spunea și Bunicul: fără de dumnezeu în inimă,
nici unire, nici vreo schimbare. Iar, dacă nu intervine
în lume e pesemne spre a ne trezi, spre a vedea ce am
făcut din ea - și surâdea, privindu-mă. Mintea justifi-
că totul. Inima, nu. Și astfel, solitudinea mea a sporit
în vreme, însă nu am fost și nu sunt niciodată singur.
Câtă vreme haosul e tot ce încă nu se înțelege, tot pe-
atât de lipsit de întâmplător e hazardul. Fiecare-și
poartă-n cârcă păcatele. Unii le regretă. Alții le dosesc
în adânc cu o împăcată ură de sine. Să te asculte
cineva fără întrerupere, face bine. Însă cine te mai
ascultă acum, când timpul e un lux? Vine o vreme
când din toate cărțile de pe rafturi, nu mai deschizi
decât două-trei, pe care le ai la inimă. Să existe unde-
va un meleag în care acțiunea să nu mai fie urmată de
o reacție? Aici ne lasă pădurile. Se retrage încet și în-
gerul apelor. Ne părăsesc păsările. Totul pare a fi ca
atunci când, prin gândirea fără de conștientizare, se
ajunge într-un punct dinspre care începe autodistru-
gerea și nu mai e posibilă nici o reîntoarce. Când
bezna îngheață, demonul apare în costum, vorbind

Prostia, supremația ei alungă, încât totul pare a fi de
neînvins, trezind scârba și lehamitea - și-acum să domnim
împreună domnilor, cum spunea Stendhal. Concerne,
profit, monopol - metastaze galopante. Însă denotarea lor,
actul de a le înfiera nu ajută la nimic - și-atunci? Stau pe
o bancă roasă de ploi și vremi. Sfârșit de septembrie.
O frunză plutește ușor și se lasă în palma mea întinsă,
încât fără să vreau am simțit o nespusă gingășie, și da
- iubire pentru această fragilă frunză. Și deodată am
știut că asta e victoria mea absolută în fața unei lumi
tot mai nepăsătoare, tot mai reci, în care dragostea
atât de trâmbițată e doar o adiacență caducă a acestei
iubiri.

34.

Mă mișc printre apatici, somnabuli, parcă sunt
pe o altă planetă, în care nimeni nu mai bagă în sea-
mă pe nimeni. Tineri, care nu mai vor să fie legați de
nimeni și de nimic, doar de ecranul din care le face
demonul cu ochiul. Ei cred că sunt liberi, însă cum
poate fi o societate legată de profit, așadar și de publi-
citate, cu lanțuri nevăzute? O societate a înnoirii, se
zice, a schimbărilor. Însă nu suntem bombardați zil-
nic cu schimbări - de slujbă, de casă, de așezare, de
țară, care nu numai că ne dezrădăcinează total, însă
ne atacă în miezul a ceea ce mai rămâne din sănătate,
sub toate aspectele ei, în miezul integrității noastre
sufletești? Mă mișc printre imponderabili, fără de ră-
dăcini, fără de cer, virusați lent și pe furiș, ori mai
brutal, de paraziți electronici, încât nu mai e nevoie
de antene: se preschimbă ei înșiși în antene, paraziți
care le transformă creierul într-o piatră ponce ori
într-o zeamă. Abia se mai schimbă o vorbă pe înțeles.
Prieteni vechi nu-și mai vorbesc, privindu-se cu ură -
proiectarea detestării de sine. Ne mor de lume bătrâ-
nii, de inimă grea. Mă mișc într-o lume absurdă, sur-
reală. Când scârba se preschimbă în milă, iar mila în
greață, au învins. Însă, o picătură poate schimba ma-
rea întreagă. Stau pe prag și plouă. Plouă înserat peste
grădini. Picuri de liniște între picuri de ploaie se mis-
tuie-n adânc, cât cuprinde privirea, cât adânc de auz,
ca o durere stinsă în splendoare, însă cum să faci o di-
secție când lipsește leșul? Suferința coboară ori înalță,
dacă o traversezi fără jeluire și nu intri în mezalianță
cu ea. Însă prea mulți rabdă. Rabdă cu o febrilă



(care e manifestare de energie și de viu, nu de
libertinaj). O masă terminată prin ani de zile de lip-
suri, torturi, amenințări, detenții, mizerii, boli. Se află
exact în situația în care vor și ei să știe, ce înseamnă
un trai îndestulat, mișcarea liberă, o viață cu toate
atributele adiacente, pe care nu au ajuns să o cunoas-
că și de care acum le este sete. Tot restul nu mai are
importanță. Toate valorile se prăbușesc în fața acestor
dorințe. Și ceilalți, profită de acest lucru răspândind
angoase, organizând haosul întru supremația absolu-
tă, jucând un șah de moarte cu oamenii, cu pământul
acesta. Orice ideologie și-a dovedit ineficiența, însă
mai ales ghesul demonic izvorât dintr-o minte, dintr-
o gândire fără de conștientizare, aplicată din exterior.
Adevărul e mereu doar unul, cel al inimii, al iubirii,
compasiunii, comuniunii, empatiei, și mai ales al pă-
cii din care se desprind toate. Și el se găsește la Hris-
tos, în evanghelii. Tot ce nu are drept fundament lu-
mina, ridicarea nivelului de conștiință, iluminarea
treptată, sunt învățături luciferice, cele ale unei logici
negative, cum spunea Avva Ghelasie. Bezna luptând
de milenii împotriva luminii. Doar întru credință, în-
tru dumnezeu și Hristos există o solidaritate de ne-
zdruncinat. Faptul că de două mii de ani ne-am
adunat mereu în jurul micilor biserici de lemn, în ju-
rul credinței și a bisericii, ne-a salvat de pieire, de
nenumăratele jinduiri și asalturi din jur. Nu există
cum se crede îndeobște cei buni și cei răi, așa cum se
trâmbițează în discursurile de peste ocean în mod
naiv, simplist. Există o vibrație a întregii planete, o
rezonanță cu un anumit nivel de conștiință planetară,
care trebuie trăită, traversată de toți în acest proces
evolutiv de ridicare pe o altă frecvență, un alt nivel al
conștiinței. Ne aflăm într-un ciclu în care distrugăto-
rii și acoliții lor, deconstructorii se află la acest nivel al
conștiinței pe care încearcă din răsputeri să-l impună.
Până și Platon spunea în Statul lui că mulțimea trebu-
ie mințită, dacă e necesar, spre a fi mântuită. Trezitorii
îi pun pe cale doar pe cei copți de a fi treziți, care au
urechi de auzit. Rugile nu pot schimba pe cei care nu
s-au limpezit lăuntric, nu s-au decantat de beznă. În
fața multora se întinde încă un drum tare lung, reve-
niri, până la deplina mistuire, prin grație și lumină, a
umbrelor adânci, un proces de decantare și limpezire
lăuntrică. Și asta, doar iubirea o poate face; în rotun-
jirea ei, doar ea poate mistui destine individuale și

cu glas de serafim. Așa a fost, să fie? Plouă. Plouă
firav. Și eu sunt încă tot pe prag. Și-ncet mă pătrunde
mireasma pământului umed coborând adânc peste o
pace nestinsă.

60.

Fiecare om al dreptei socotințe, în vibrație cu
sacrul, simte inutilitatea, dar și pericolul pentru sine
al oricărei sentințe, judecăți ori verdict, cu privire la
semenul, aproapele din fața lui, de cel de altă opinie,
de alt crez, de altă orientare, respectând-o cu o îngădu-
ință umană, învățând de la el, dacă are urechi de auzit
și răbdarea de a asculta. Dinspre fundamentul cre-
dinței originare creștine, cel aflat dincolo de dogme,
cel copt spre a fi trezit și astfel pus pe calea lui proprie
către miez, către sursă (o reîntoarcere de fapt, o
refacere a rupturii, a separării de Întreg) pornește cu
toate antenele deschise, mânat de o sete pe potrivă. Și
se desprinde, aidoma copiilor de părinți, aidoma vie-
țuitoarelor, a păsărilor de cuib. Experimentul, experi-
mentarea individuală îi conferă, dinspre neliniștea lui
funciară, șansa de a regăsi liniștea, pacea, certitu-
dinea, în încercarea de a-și potoli o sete, nicicând
potolită. Îmbogățit de experiment, de căutările lui
călăuzite, care îi revelează în final faptul că miezul
tuturor credințelor e asemănător până la contopire, că
ele se întâlnesc toate în acest miez, el se simte atras
din nou de reîntoarcere, însă de data această îmbo-
gățit cu o tăcere, cu o altă înțelegere și cu dorința de a
dărui din cele aflate și primite cu gratitudine. El este
drumul umblat, înțelegând că se află mereu pe drum,
pe cale. În fond, dincolo de aflare, cu toții caută de
fapt Iubirea. Trăim, mai ales în ultimul timp, într-o
lume a distrugătorilor și a celor distruși; și între ei,
masa de călduți, de călâi, aidoma smochinului bles-
temat (în fond un avertisment sacru - să fii mereu
prezent, pregătit la venirea mântuitorului, a mântuirii).

Indolenții, letargicii, somnolenții, delăsătorii,
amânătorii – acestora și celorlalți, Isus le repeta
mereu, nu vă fie teamă. Strategia distrugătorilor însă,
tocmai pe asta se bazează. Mai întâi răspândesc din-
spre varii motive, mai ales înscenate, angoasa în mase,
asupra unor mase sleite, letargice, ori cufundate în
confort și care preferă siguranța în locul libertății



presară din avioane, mi-a spus un homeopat ...și care
duce la orbire”. Ce vină o fi având bietul câine, mi-am
zis deîndată, cum s-ar întreba fiecare, și m-a pătruns
o durere sfâșietoare. Ca prin el să se vadă semnele ta-
tălui, am auzit ca prin vis. Ale noastre, firește, noi cu
toții, care prin nepăsare, neiubire, profit, lăcomie am
otrăvit tot ce e în jur, am înrobit, otrăvit și chinuit
toate necuvântătoarele în măreția noastră. O avertiza-
re târzie, pe care puțini o văd, mereu în goană și
oarbă alertă.

67.

Se spune îndeobște mereu, „pune-i unui om o
mască și va spune adevărul“. Am putea replica însă și:
pune-i unui om o mască și va bolborosi cele mai
sfruntate minciuni, denigrări, clevetiri, denunțând pe
toți și pe toate, prin veninul ce-l poartă. Ochii des-
chiși beneficiază, în mod paradoxal și semnificativ, în
funcție de spațiul atenției, al fixării obiectuale etc, de
un spațiu relativ restrâns. Dimpotrivă, ochii închiși
deschid perspective lăuntrice nesfârșite. Dintr-o dată,
tot universul cu constelațiile lui se află în tine, însăși
conștiința. Nu noi ne aflăm în univers. Universul se
află în noi, în noi Conștiința, care e doar Una (Nu eu
sunt în pădure / pădurea e în mine, spuneam la înce-
putul mileniului ăsta al angoasei și panicii, marcând
strategii perfecte de dominare orwelliană și de supre-
mație – uitând ei, ´ștepții din Vârf, că în fond totul se
află în mâna divină). Azi am auzit spunându-se de
către un om politic, căruia prin însăși funcția lui îi
erau cerute atribute specifice de respectabilitate,
reprezentative pentru un neam întreg, următoarele: :
„În lumea de azi, avem, deținem mai multe meleaguri
natale“…Firește, nu se referea la locuri „metafizice,“
ci dorea doar să corespundă, deplin afiliat și supus,
corectitudinii politice (atât de insidioase și cu mult
timp înainte furișate, cu un rafinament de admirat, în
spălarea generală, actuală de creier), în ce privește
migrația și refugiului general. Cât de adânc se poate
blama un om, de la care un neam așteaptă, dacă nu
adevăruri, atunci cu siguranță o brumă de logică și de
cunoaștere lingvistică. Însă ei mint pentru adevăr, ei
mint spre binele nostru, din preaplecată supunere,
prosternare pentru corectitudinea politică (prin care
își asigură marile venituri, pensii și „viitorul“ copiilor

colective, ce devin malefice în timp. Însuși trecutul
poate fi schimbat în clipă. O clipă de acceptare a păcii
și iubirii, pe care o pot răspândi în tăcere în cei din
jur prin însăși și doar prin prezența lor. Un grup de
oameni de știință cu înclinații spirituale au stabilit să
se roage, oriunde s-ar afla pe planetă, pentru o anu-
me regiune încercată de pe glob. Aparatele lor au
înregistrat în aceste ore o vibrație, o frecvență ridica-
tă; însă mai ales o scădere considerabilă în această
regiune, spre care plecau rugile lor, a crimelor și fără-
delegilor. O scădere uimitoare. Ea a ținut însă doar
cât au ținut și rugile. După care starea inițială s-a re-
luat. O dovadă evidentă a faptului că ruga însăși tre-
buie să fie o stare permanentă de vibrație, o stare de
rugă, gânduri și emoții în care răul să fie complet
mistuit, căci fiecare gând pornit din iubire și pace este
o rugă. Schimbarea noastră lăuntrică schimbă lumea
- neobosit murmur de rugă, sângele meu, spuneam
cândva. Câtă sete de dumnezeire într-un pustnic,
care petrece ani în sălbăticie, lipsuri de tot soiul, spre
a fi tot mai aproape de dumnezeu, mistuind cauze în
timp și vreme până la deplina lui transparență. Nu
atât pentru a cunoaște ori cunoașteri întru înțelegere
(pe care și așa le vom primi prin grație la timpul
potrivit), ci spre a-și manifesta Iubirea. Dintr-o sete
fără de nume. Nebuni după Hristos, cum a fost acea
minune de om, Nil Dorobanțu, care în momentul în
care a primit de la părintele Arsenie pâinea de
împărtășanie, sfințită, a simțit cum e traversat de o
blândă și fermă lumină. Oamenii sunt însă mai mult
interesați și impresionați de minunile lor și ale altor
sihaștri și pustnici, sacerdoți și sfinți, decât de adânca
lor credință și iubire.

Animalul nu vede decât prada; nimic altceva, e
natura lui. Țara, ca pradă. Anumiți oameni desprinși
de sursă nu văd decât scopul (scuzând mijloacele), pe
care îl urmăresc ca niște posedați în derularea unei
gândiri fără de conștientizare, care este și cea mai
devastatoare, căci îi lipsește iubirea, așadar responsa-
bilitatea și gratitudinea. Mă plimbam la marginea pă-
durii cu câinele meu. În fața mea o femei între două
vârste cu un retriever mare. S-au apropiat, s-au amu-
șinat cu prietenie și atunci am văzut că avea ochi fără
pupile, acoperiți cu o peliculă cenușie. „Da”, a spus
femeia, „e orb. Are zece ani și nu mai poate fi ajutat,
mi s-a spus ...e ceva în iarba tratată din parcuri...cu ce



cuvântul ființe și doar unul ce practică asceza mintală
și deschiderea deplină a inimii, poate înțelege acestea,
poate intra în vibrație comunicativă cu ele. Întrebarea
pe care și-o va pune cândva cu insistență neliniștită
fiecare va fi fără de îndoială aceasta: Cine e lumea
asta, ce denumire i se poate da oare, din cele două
posibile, exceptând cenușiul dintre ele, această lume,
unde Adevărul a fost răstignit și este mai departe
crucificat? Molima actuală, dincolo de alte conside-
rente, este în fond o oglindă, care ne pune în față
neajunsurile, viciile, lipsa de credință, în contexte tot
mai smintite, tot mai rătăcite de sursă. Repet: în vis
nu ne amintim, suntem reamintirea.

69.

Nu atât o calamitate, molimă, criză - oglinzi
divine puse în fața noastră, în care transpare chipul
nostru adevărat și al lumii întru întoarcerea spre
dumnezeu, metanoia sacră și trezire - mă înspăimân-
tă. Mă îngrozește mai ales ce va fi După, după acest
cal troian și alte înscenări, în ceea ce privește conti-
nuitatea noastră, a lumii, fiindcă atunci când se trâm-
bițează pe toate canalele, pacea, „noul”, „durabilul”, și
asta prin toate mediile, prin toate instituțiile „respec-
tabile,” mereu urmează mai apoi interdicțiile, legile
drastice, prin amenințarea cu mizeria, foametea, șo-
majul, posibilele molimi în pregătire; și apoi, formele
de supunere necondiționată și fără de crâcnire, inter-
dicțiile tot mai acceptate prin angoasare orwelliană în
care nu mai crâcnește nimeni, supremația, dominația
totală prin impunerea de legi și prescripții inumane,
războaiele. Dinspre acest punct de vedere să nu ne
mai întrebăm mereu, de ce suferința, de ce moartea
prin inaniție, boli, mizeria copleșitoare din lume (to-
tul se află în mână lui dumnezeu, dincolo de înțe-
legerea bietei noastre minți). Să ne întrebăm mai ales,
de ce nu ne schimbăm radical noi, noi ce revenim
mereu ca niște posedați la aceste întrebări, de ce nu ne
schimbăm noi înșine lăuntric, fiecare în parte, de ce
nu ne limpezim lăuntric, mai întâi noi înșine? Lipsa
de curaj vine mai întotdeauna din lipsa de dumnezeu,
de sacralitate din lăuntrul fiecăruia. Oriunde te uiți, pe
ecrane, prin medii, se cere pace. Președinți, miniștri,
activiști, chipuri emaciate și crispate din Vatican, mai
toți cer pace, vorbesc la nesfârșit de pace, însă prea

lor, nu-i așa?), ei spun că nu există un singur meleag
natal (or fi partizanii dimensiunilor paralele, multi-
ple?), pe când pe mulți, în locul refuzului solidar, îi
cuprinde euforia străzii (de unde îi va întoarce cu
siguranță, foamea, frigul, setea, cum spunea un parla-
mentar de la noi, agramat și fără de scrupule). Nu se
mai cunoaște acel ferm NU, nu se mai cunoaște
cuvântul REFUZ, Solidaritate (Cum, mă întreb, când
singura solidaritate nestrămutată, solidă, valabilă,
infailibilă e doar întru Hristos, iar toate celelalte, ca-
duce și fragile în timp?). Toți acești prosternați sus
puși, toți acești adaptați prin firea lor jalnică, sunt
aidoma acelor căței de pluș, de pe bancheta din spate
a mașinii, în spatele parbrizului, și care dau din cap
automat cât ține drumul, într-o continuă aprobare,
orice s-ar spune, oricât de absurde și ridicole ar fi cele
afirmate. În cele din urmă, într-adevăr, va rămâne
doar floarea ridicată deasupra cu dreapta. Dar asta e
altceva și ține de o însingurarea a reîntoarcerii limpe-
zite și transparente în lume, întru o comuniune și o
solidaritate deplină. Cine își găsește sunetul, sound-ul
cum spun specialiștii jazz-ului (aidoma poeților și
muzicienilor autentici), nu face decât să își urmeze
planul sufletului. Cum să își mai găsească în rătăcirea
lor, generațiile recente acest sunet propriu, uitat, aces-
te generații ale produselor gata pregătite, ale prepara-
telor din celofane și cutii, generațiile acestea digitale,
rupte de pământ și de cer? Întrebarea este cine va lu-
cra pe câmp, cine în celelalte compartimente ale tru-
dei reale, roboții viitorului? Această mulțime se și află
în pragul de a-i schimba pe toți membri ei în ascul-
tători, supuși, roboți, în robi ai sistemului, în analfa-
beți ai naturii, specialiști în letargie, lehamite și como-
ditate cu orice preț, ce atrag după sine plictisul, repe-
tabilitatea continuă și tot mai intensă, senzația mereu
prezentă a irosirii; niște analfabeți ai sacralității. O
mamă îi spunea undeva fiului ei: dragul meu te poți
face de orice extremă politică, dacă așa vrei, însă mai
întâi te rog eu fă-te din nou om, așa cum ai fost
cândva. Tot astfel, cu cât ești al Adevărului, cu cât știi
mai mult în lumea asta recentă, cu atât te însinguri tot
mai mult, ești tot mai evitat, mai izolat și mai singur, îi
spuneam la 17 ani unui dascăl trezitor, căruia îi sunt
veșnic recunoscător, și cu care mai închinam câte un
pahar de vin. Pământul, apele sunt atât de vii, încât,
fără să vreau, mă urmărește în legătură cu ele mereu



puțini o au în adâncul lor, în inimă. Majoritatea a
refulat în adânc dezamăgirile, loviturile vieții, suferin-
țele, umilirile, durerile provocate, care zac acolo ca
forțe latente, gata oricând să izbucnească la suprafață
sub forma urii și agresiunii. Tocmai de aceea le
reușește forțelor beznei propaganda, o propagandă
insidioasă, rafinată și asiduă, care se folosesc de aceste
forțe latente, incendiare ale mulțimii, spre a determi-
na la distrugere, război, agresiune, ură dezlănțuită.
Iată, în cazul unei catastrofe globale oricare ar fi ea,
față de ținta urmărită (prăbușirea în sărăcie, foamete
și extincție a milioane de oameni), toate acestea re-
prezintă doar victime colaterale necesare, o pleavă, o
privire disprețuitoare pentru cei îndeobște nevăzuți
din Vârf, față de care un bill gates e la pitici. Mizeria
umană preschimbată într-o strategie. Un machiave-
lism de sorginte demonică.
Pacea însă este un dar al grației divine. Iată:

„Căutaţi îngerul păcii în tot ce viază, în tot ce faceţi, în
fiecare cuvânt rostit, căci pacea este cheia întregii
cunoaşteri, tuturor tainelor şi-a întregii vieţi” (Cartea
esenienilor).

Ori atât de frumos, atât de simplu, limpede și efectiv:

„Mai întâi Fiul Omului să caute pacea cu propriul lui
trup; fiindcă trupul lui este ca un lac de munte, care
reflectă soarele  când e liniștit și limpede; însă dacă
e  plin de  mâl și de pietre nu reflectă  nimic. Apoi Fiul
Omului să caute pacea în propriile gânduri. Fiindcă nu
există o putere mai mare în cer și pe pământ decât
gândurile Fiului Omului. Chiar dacă e nevăzut pentru
ochii trupului, fiecare gând are mare putere, o putere
care poate face să tremure cerurile. Apoi Fiul Omului
să caute pacea în propriile sentimente și simțiri (chemăm
îngerul iubirii),   ca el să pășească în simțirile, sentimen-
tele noastre, astfel încât ele să fie primenite, limpezite.
Și tot ce înainte a fost nerăbdare și învrăjbire se pres-
chimbă în armonie și pace“ (Evanghelia Esenienilor).

Așadar, dacă mulți se vor întreba cum să facă pace în
propriul trup, propria gândire, propriile sentimente și
simțiri, răspunsul e doar Unul: prin rugă genuină, do-
rind prin ea, cu o simplitate absolută, o așezare prin
Hristos a păcii în ei. Să cerem, ce nu avem, să dăm din

ce nu avem, ca în golul acela să se poată așeza starea
(vibrația sacră a sentimentului) pentru care ne ru-
găm. Căci iată, până și iubirea (tot un dar al grației și
nicicum un rezultat al poruncii ori al efortului pro-
priu), se trage tot din așezareamai întâi a păcii în noi,
a limpezirii lăuntrului nostru, a decantării adâncului
nostru, ca rezultat al dorinței, al setei de rugă. Din aceas-
tă pace se poate înfiripa prin Hristos, iubirea în noi.
Doar prin întoarcerea noastră spre lumină, spre dum-
nezeu, ca bază a singurei solidarități de nezdruncinat,
trainice, există nădejdea unei mântuiri, a unei libertăți
responsabile, care se dovedește a fi și cea mai adevărată.

70.

Dinspre acest drum al experimentului personal,
care presupune și o însingurare temporară, întru
travaliul limpezirii și transparenței individuale, ne re-
întoarcem în lume spre a lumina, spre a depune măr-
turia sacralității, luminii și iubirii divine. Răul, bezna
trebuie învăluite și ele în iubirea noastră și a lui Hris-
tos. Doar ea poate mântui, ce nici nu credem că s-ar
putea mântui vreodată. În chipul, în icoana hristică se
află eliberarea definitivă de cea auto-anihilatoare a
beznei. În chipul hristic nu întâlnim beatificare sufe-
rinței, ca în formele nihiliste de suspendare într-un
gol suspect al unei ființe (contradicție, care în fond,
prin natura ei de ființă a luminii, mărturisește, cla-
mează divinul), ci iubirea, blândețea, seninătatea,
surâsul. Permanentizarea iadului e doar proiectarea
beznei, căci dumnezeu nu vrea pe nimeni în canto-
nare permanentă, veșnică într-un așa zis iad (care e în
lăuntrul nostru până la căința deplină, până la
conștientizarea deplin asumată), nu vrea condamna-
rea veșnică a nici unuia din copiii lui. Altminteri ar
mai fi coborât Hristos în adâncul lui? Iadul poate fi,
spre a da o pildă, și actul, ce pare nesfârșit, al morții în
relativitatea timpului, al unora ce traversează acest act
și cărora acest act al morții li se va părea fără de
sfârșit. Clipa morții poate părea nesfârșită, infinită.
Dumnezeu nu a împărțit odraslele lui în două tabere,
veșnic paralele. Căința, viul sparg cadrele întemni-
țărilor, le mistuie într-o clipă. Restul e taină. Imagina-
ția de exemplu (luată ca atare, adică: „ah, e doar ima-
ginație”), forța de excepție a imaginației, își pierde
datorită acestei deprecieri, acestei neîncrederi totale,



smerenia scot până și demonii din fire. Pesemne de
aceea se vorbește mereu de bezna trecutului; deși iu-
birea e atemporală. Însă, dacă se pomenește dragos-
tea, amorul se aude deîndată ticăitul ceasului, geamă-
tul celor ce preamăresc amorul digital. Suferința se
asumă: ´drum lin și luminat spre astre´, i-au dorit de
curând în fața catafalcului unui fost călău de prin
temnițele comuniste. Istoria pare o mare uriașă: cum
crezi că ai terminat cu-n val de prostie vine deîndată
alt val de sminteală. Marca prostului nu e doar lipsa
de spirit, de umor. Prostul se supără deîndată, îți
poartă pică, te detestă, într-un cuvânt se supără des,
rapid și irevocabil în solemnitatea și convingerile lui
de cremene, într-o lume aflată în fiecare secundă în
schimbare, fluidă. În război, prima victimă e adevă-
rul, spunea Eschil. Așadar ne-am aflat și ne aflăm
mereu în plin război. Fiecare clipă e o șansă de a
decide, deși clipa e deja hăt-departe în bezna trecutu-
lui. Oare e nevoie întotdeauna ca lucrurile mai întâi să
se întâmple, ca-n fine să credem și să înțelegem? Să
mai terminăm cu oaia și păstorii, a spus cândva
Marian P., însă metamorfozele continuă. N-am scă-
pat de ele: Într-o bună zi o oaie mai răsărită i-a spus
celeilalte: Să știi că ăștia ne duc la păscut, ne îngrijesc,
ne apără, doar ca la urmă să ne taie și să ne înfulece.
Cealaltă, mai tâmpă, s-a uitat lung la ea și la urmă a
zis: iar începi cu teoriile tale conspirative? Când pros-
tia se asociază cu angoasa și panica, catastrofele sunt
asigurate. Posibilitatea contaminării cu un virus pro-
voacă angoasă, însă contaminarea cu prostia, ticăloșia
a fost și este trecută nonșalant cu vederea. Și totuși,
într-un context cu totul aleatoriu, numărul inteli-
genților care știu ce se petrece și care tac din lașitate
este mereu mai mare decât a celor tâmpi, curajoși și
care strigă și pălăvrăgesc aiurea. Este ca o lecție de
istorie, o istorie care nu încetează a se repeta, tocmai
fiindcă nu prea învățăm din cele trecute, le ignorăm,
purtați de seducțiile unei lumi irositoare, în care sun-
tem imprevizibili mereu și-n care domină tot mai
mult o gândire fără de conștientizare, fapte, pe care
nu dorim să le conștientizăm nici după consumarea
lor; aici am ajuns în măreția noastră „civilizatoare”.

72.
Mai toată viața m-am simțit ca peștele pe us-

tocmai această putere extraordinară, nebănuită. Dacă
am crede total în ea, fără de nici o șovăire, ea s-ar
împlini pe loc (de unde și forța unor sfinți de a se afla
concomitent în două locuri, bilocația). Suntem înșe-
lați de ultimele zvârcoliri și disperări ale răului aflat
în disoluție și autoanihilare continuă, pe când lumina
e o sporire necontenită, senină. Bezna nu poate nici-
odată exista în paralel cu lumina absolută. Încearcă
doar un joc demonic de punere în contrast. Nimeni
nu trebuie să fie doar convins, ci mai ales pătruns de
dumnezeu, de pacea, iubirea, seninătatea, blândețea
lui. Abia atunci putem afirma, ca în celebra spunere:
„Ai văzut bătrânul acela trist? N-a înțeles nimic.” Fără
de jertfă, sacrificiu (în sensul renunțării), nu se poate
reliefa chipul liturgic, hristic. Fără de conștientizarea
păcatului, fără de iertare și de iertare de sine, nu e
posibilă mântuirea. „Dacă îl accept pe dumnezeu, oare
nu pierd totul?” – iată gândul, care îi bântuie pe foarte
mulți din cei, care în fond nu vor decât să perpetueze,
nu pot renunța la seducțiile caduce ale lumii, crezând
că ele sunt tot ce au. Ruga atonită, cea a minții, pre-
cum și ruga inimii, în momentul contopirii lor sunt
jubilări ale împărăției divine. Mi-am amintit deodată
de podul bunicii, unde ea punea cu-minte și cu ini-
mă, fructele la păstrare, și înalț în secundă mireasma
lor inconfundabilă de altădată, miresmele podului
vechi, presărat cu poame, binecuvântarea, iertarea,
pacea, blândețea și iubirea Bunilor mei, încât până și
vântul rămâne cabrat în clipă. Și astfel, totul se mis-
tuie unul în altul - concepte, cuvinte, gânduri, senti-
mente -, până la un ultim cuvânt, de nerostit, dintr-o
sfială fără de nume: Iubire, căci în acest fel de iubire
nu mai e dorință, regret, și mai ales măreție. Ea e
scutul absolut în fața beznei, molimilor. Nu se mai
află nici o urmă de măreție. Dinspre Hristos emerge,
se răspândește o iubire, pe care nu o cunoaștem
(decât în variantele ei de limbaj și de manifestare
pământeană), însă ea, cea genuină, e doar Una. Încă
nu o cunoaștem, o bănuim doar, căci ne-ar mistui,
pesemne. Însă, dincolo și de ea se află ceva și mai
tainic, ceva aflat dincolo de concepte, de gânduri,
tăceri, trăiri afective – o vibrație atât de suavă, atât de
blândă, de sacră, încât acum ne-ar topi fără de urmă.

71.
Calmul, răbdarea, iertarea, pacea, blândețea și



cat, oriunde m-aș fi aflat. Locul nașterii și locul unde
ne aflăm în prezent nu sunt deloc întâmplătoare.
Pesemne, singurul lucru care ne deosebește într-
adevăr unul de altul e nivelul de conștiință dinspre
care venim, la care ne aflăm. Și el se lasă citit mai
întâi din glas. Nu din cel cultivat, cald, stilat, grav,
răgușit ori înalt, ci din cel blând, calm, care îngăduie,
ne înlesnește să simțim dârzenia, fermitatea blândeții,
transparența ființială. Mulți se lasă însă înșelați de
aparențe în această lume de „înnoitori” radicali, de
imponderabili. Dacă viermele e dovada certă că
mărul nu a fost ´tratat´, statul s-a cuibărit lent, ca un
ghimpe de gheață în sânul familiei, în casa fiecăruia;
estimp, mulți rânjind tâmp și cu aceeași ușurință cu
care lipesc și atribuie etichete în prelungirea
proaspătă a spălării zilnice de creier din ecrane,
difuzoare și din demonet, căci e încă mult prea
devreme să-i spunem cu adevărat internet (din
pricina junglei dominante din el, de gunoaiele
iresponsabile ce o înăbușe și care împiedică mesajele
autentice să mai apară; tot un efect al prostiei). Toți
aceștia însă, gata oricând să stigmatizeze, uimiți și
încântați de atâta ușurință în reușită, de demonica
efectivitate a stigmei la îndemâna oricui. Rânjind
sardonic și cu aceeași uluitoare ură de sine sub care
scâncesc în adânc rușinea și căința. Să fie lumea atât
de pătrunsă de beznă, încât mulți nu mai au nimic
sfânt, uitând că rădăcina fiecăruia se răsfiră-n
lumină?

73.

Lupta împotriva unui adversar nevăzut trezeș-
te panica, angoasa, neputința, groaza. Și-n mod
straniu, paradoxal, cei care stăteau până acum relativ
ascunși, devin din ce în ce mai vizibili. Devine însă
vizibilă treptat și prefigurarea, instaurarea, mai mult
ori mai puțin pe față a unui regim totalitar. Frica de
boală e înlocuită cu frica de existență, șomaj, mizerie,
ziua de mâine. Supărarea, mânia populației sporește
de la o zi la alta proporțional cu încercarea de sporire
a angoasei, a panicii. În dosul ei apare altceva, un
fenomen pe care l-au resimțit mereu mulți, însă nu
le-a venit să creadă că există atâta monstruozitate
calculată. Un moment singular în istoria planetei.
Sigur este că tot ce se întâmplă e o împletire, o conto-

pire de mai multe elemente. Angoasa, panica, frica
existenței de mâine, toate determinând treptat o
colaborare a majorității populației cu puterea,
ordinele și prescripțiile, o majoritate care se pliază
supusă, robace, ascultătoare planului perfecționat de
mult de agendă, înfierând dușmănos, cu furie
agresivă pe toți ce încearcă să le deschidă ochii,
supunându-se fără de crâcnire unei blânde tiranii în
drumul ei spre un totalitarism global. Iată, o
epidemie a scos la iveală cât de șubred e constructul
acest european, cât de lipsite de solidaritate țările
care o constituie, a scos la iveală xenofobia, rasismul,
viciile, tarele, egoismul multora, pe când casta de la
Bruxelles, vine doar cu discursuri cenușii, insipide,
care se aseamănă grozav cu cele din era comunistă.
Șocul pe care îl provoacă arestul la domiciliu (și ca
neputință de solidarizare, care conferă robustețe,
încredere și imunitate), prezența aparatului militar,
angoasa, panica, fac mai rău sănătății, în speță, imu-
nității decât orice. Provocată ori naturală, epidemia
se datorează mai ales împânzirii nesăbuite cu virusul
electronic, cu aparatele de vibrație electronică din
case, tv, internet, celulare, și mai ales acestui G5, care
provoacă dezastre în psihic, creier, imunitate și starea
generală de integritate corporală (mai ales la cei
tineri și copii, cărora li se distrug, pe lîngă cele enu-
merate, mai ales materia cenușie, făcută terci cu
vremea, căci urmările se și observă, însă perse-
verarea, intensificarea duc la urmări catastrofale în
timp, mai curând de cât s-ar crede). Despre asta însă
nu se vorbește. Nu se vorbește despre numeroasele
laboratoare, unde se pregătește un posibil război bac-
teriologic. Profitul demonic, supremația, netezirea
drumului spre totalitarism, par mai importante și
abia acum devin tot mai evident pentru toată lumea
cantonată în nepăsare, comoditate, naivitate, hedo-
nism, ignoranță și prostie. Noua ordine mondială s-
ar putea mai degrabă traduce prin noul măcel mon-
dial, după cele ce devin din ce în ce mai evidente. În
acest sens, Orwell, memorabil: „Dacă libertatea
cuvântului chiar înseamnă ceva, ea este dreptul de a le
spune oamenilor ceea ce nu vor să audă. Limbajul
politic este astfel proiectat încât face ca minciunile să
pară demne de încredere, crimele respectabile şi vântul
ca ceva solid. Nu înseamnă că eşti nebun dacă faci
parte dintr-o minoritate, chiar şi o minoritate de un



singur om. Există adevăr şi există neadevăr şi, dacă te
ţii strâns de adevăr, chiar şi împo-triva lumii întregi,
nu înseamnă că eşti nebun. Ştim că nici unul din cei ce
pun mâna pe putere nu au intenţia să renunţe la ea“.

74.

Cât de zadarnice, trecătoare, învinse de seduc-
ții caduce sunt însă diversele constatări, adevăruri și
și dezvăluiri, fie ele și geniale, de avertizare, trezire,
fa-ță de forța uriașă a rugii colective, solidare. Starea
de rugă, permanentă, ce se crează prin sine astfel du-
pă o vreme, nu are adversar. Când ne rugăm pentru
alții, pentru altceva creăm noi înșine prin grația
divină starea de rugă: rugându-ne pentru ceilalți ne
rugăm pentru noi. Suntem atât de legați între noi
încât suntem Una. Cu forța nu poți schimba nimic,
dacă nu există deschidere la cel, la cei vizați. Nici unul
din noi nu este preferatul, favoritul lui dumnezeu și e
ridicol să credem că el face regim preferențial și se
pliază implorărilor noastre. Nu ne rugăm lui dumne-
zeu spre a-l îndupleca, ci spre a ne schimba noi în
asemenea fel încât vibrația rugii noastre autentice să
ne schimbe pe noi și pe cei din jur. Ruga nu schimbă
decât pe cel care se roagă, astfel încât din momentul
acestei metanoia, el să fie în stare prin prezență
continuă, prin revărsarea rugii lui asupra altora, să
producă o schimbare în ei, o „contaminare“ a lumii.
Fericiți cei ce nu văd și totuși cred, spunea Hristos.
Fericiți, spun și eu, cei ce simt o atotprezență, și care o
iubesc atât de intens, cu inima deplină, deși nu o pot
vedea. Înseamnă că în ei s-a lăsat harul, grația, încât
au putut înfiripa în ei iubirea, pacea, blândețea Unu-
ia, pe care îl văd cu ochii minții deplin și fără nici o
șovăială. Aproape, aproape cred că gândul, setea ini-
mii îi trasează conturul de-a dreptul, aievea. Înșir toa-
te acestea, și pentru o clipă, iată ne aparține, întru
totul, într-o suavă eternizare.

75.

Ce să fac, cum să mă rog, m-a întrebat cândva
unul. „Mai întâi, oprește-te, așază-te, și citește evan-
ghelia, fără a te strădui să găsești un înțeles. Citește-o
doar zilnic, murmurând-o, până te va bântui setea re-
citirii“, i-am spus, „și înțelesul se va înălța în tine pe

nesimțite, ca o rugă. Iar de simți cum mereu te înso-
țește cineva, ce rău ți se mai poate face, când pe po-
triva Conștiinței e în tine mereu, prezent Cineva?“
Astfel, ruga este mai întâi asumarea cu gratitudine a
ceea ce este și apoi alegerea prin imaginare a unei
posibilități (locașurile aflate în împărăția Tatălui) tră-
ind imaginativ starea unei sănătăți depline (spre o pil-
dă în ruga de tămăduire, căci creierul nu face deosebi-
rea dintre închipuire și realitate), o imagine trăită
activ și cu o intensă, vie sănătate a minții, a trupului, a
inimii și a sufletului - și mai ales cu încredințarea că
în aceeași secundă dorința s-a și împlinit, mulțumind
pentru acest dar; plin de gratitudine, așadar în fața
divinității. Singurul lucru care ne poate mântui devine
tot mai limpede: doar o reîntoarcere radicală înspre
dumnezeu (fiindcă, doar întru el putem fi deplin soli-
dari), o reîntoarcere decisă a chipului nostru înspre
lumină, spre dumnezeu. Să încerci să înțelegi logic,
rațional o lume irațională, rătăcită, ilogică, lipsită de
dumnezeu și atât de haotică (un apanaj și un triumfal
beznei) este un lucru extrem de riscant, imposibil. În
zadar se va încerca să se găsească o explicație rațio-
nală, logică a suferinței, căci ea stă mai ales, înainte de
toate, sub semnul tainei, ca și viața și moartea. Sufe-
rința (ca și caracterul dual al tuturor înfățișărilor lu-
mești), are și ea două fețe: suferința blândă a înțelegerii
din care izvorăsc lacrimile și care duce la limpezire, la
o sporire a iubirii și a păcii lăuntrice, la i e r t a r e și
astfel, la ridicarea, înălțarea la un nivel tot mai înalt al
conștiinței (ori cum se mai spune, la o extensie a ei), și
suferința uscată care se închide în ură, furie amânată,
rece și lipsită de inimă, față de orice și oricine în jur și
astfel, o pradă lesnicioasă pentru forțele, energiile bez-
nei, ce se insinuează lent în cel dominat ea.

76.

Și dacă fiecare carte are și ea soarta ei, eu am
scris astă carte cu o mână pe potriva celei care se
înalță deasupra valurilor. O ultimă mână, un ultim
text amar, după ce am auzit un tânăr murmurând: Să
existe o viață înainte de moarte? Dacă toate cărțile s-ar
destrăma - ce rămâne? Din toate viețile, morțile, înfrân-
gerile - ce rămâne? Din toate căderile, rătăcirile, im-
posturile - ce rămâne? Din toată suferința, durerea,
neputința, mâhnirea, ce rămâne - e mereu doar iubi-



rea. Îngenunchez în fața apei, a arborelui, la fel cum
mă lasă genunchii în fața luminii genuine. Aici, unde
stânca e tăcere încremenită. Aidoma celui care după
aflările lui abisale se reîntoarce spre a le împărtăși și
altora, stingându-se mai mereu pe drumul lui înapoi,
oare merită să-ți lași viața spre a urca pe un pisc?
Unul se întoarce din abis, celălalt se înalță, spre se
adânci în sine: doar dumnezeu și muntele cunosc
taina, ghesul și răspunsul. La urmă, ruga însăși se va
ruga în noi. Să ne aștepte undeva, cândva o apă
neîncepută?

77.

Am scris această carte ca sub o stare de alertă,
de necesitate, de asediu, întru avertizare. Ce rămâne
însă între aceste coperți e mereu pacea și iubirea.
Cartea aceasta e pentru mine aidoma acelui clopot,
pe care marinarii îl foloseau pe vremuri drept aver-
tizare atunci, când erau înghițiți de marile bancuri de
ceață, căutând astfel să evite o eventuală coliziune, o
catastrofă definitivă. Însă marinarii auzeau în același
timp pe furtună, cum bate un clopot și din adâncul
apelor. Ascult și eu cum bat clopotele copilăriei din
așezările transilvane, a celor de pe toate meleagurile
creștine din lume, cu sunetul lor atât de adânc, am-
prentant, misterios și fascinant. Și-i toamnă în adânc
de ape. Și-aud frunzele uscate căzând peste cărți,
peste crucile căzute la pământ. Și ziua de mâine a
rămas cu mult în urma mea. Clopotele însă bat, bat
mai departe, de acolo din adânc, trezind.

ERICH KÄSTNER
(1899-1974)

Ultimul capitol

Pe 12 iulie a anului 2003
se difuzează următorulmesaj în întreaga lume:
că o escadrilă de bombardiere a poliției aeriane
va extermina întreaga umanitate.

Guvernulmondial, așa a fost explicat, a constatat,
că planul, de a impune în sfârșit pacea,
nu poate fi realizat într-altmod,
decât otrăvindu-i pe toți cei implicați.

Evadarea a fost declarată fără folos
Nici un suflet nu trebuie să rămână în viață.
Noul gaz toxic ajunge în fiecare ascunzătoare,
nicimăcar nu e nevoie să te sinucizi.

Pe 13 iulie au decolat de la Boston
omie de avioane încărcate cu gaz și bacili,
care cutreierând tot globul, au îndeplinit
crima ordonată de guvernulmondial.

Oamenii s-au înghesuit gemând sub paturi.
Au dat buzna în pivnițele lor și în pădure.
Otrava atârna galbenă precumnorii peste orașe.
Milioane de cadavre zăceau pe asfalt.

Fiecare credea, că el poate evitamoartea,
niciunulnuascăpatdemoarte și lumeaadevenitgoală.
Veninulerapestetot, strecurându-seînvârfulpicioarelor.
S-ascursde-alunguldeșerturilor, a înotatdeasupramării.

Oamenii zăceau împreunați precumsnopiputrezind.
Alții atârnau ca păpușile la ferestre.
Animaleledingrădinazoologicăurlaugroaznic, înainte

deamuri.
Și încet, s-au stins marile furnale.

Vapoare pluteau pemare, încărcate cumorți.
Și nici plâns, nici râs numai exista pe lume.
Avioane rătăceau pe cer cumii de piloțimorți,
și cădeau arzând pe câmpuri.

Acumumanitateaaobținutînsfârșitceeace îșidorise.
Ce-i dreptmetoda n-a fost cu adevărat umană.
Darpământuleraînsfârșitdomolitșimulțumitșiserotea
absolut liniștit pe binecunoscuta-i orbită eliptică.

* din:Kästnerpentru adulți, S. FischerVerlag 1966
Poezia a apărutpentru prima oară în anul 1930 în
volumul ” Un om informează”



RADU CIOBANU

Efemeride de tinerețe
(III)

1972

Am terminat scenariul. Contrar aşteptărilor,
n-a fost nimic atractiv în munca asta, ci chiar plicticos.
Abia am aşteptat să termin. Poate şi pentru că am lu-
crat presat amarnic de timp şi cu conştiinţa nelinişti-
toare că în vremea asta romanul stă. E prima treabă
pe care o fac pentru bani, cum s-ar zice, căci filmul,
în fond, îi aparţine regizorului. Ceea ce va rămâne
este tot cartea, acolo am spus tot ce am avut de spus,
ea e pentru mine un capitol închis. Scenariul nu e
decât o schematizare a ei. În orice caz, a doua oară,
chiar de mi s-ar oferi prilejul, n-am să-mi mai scena-
rizez romanele. Poate un scenariu original ar fi altce-
va, dar deocamdată nici asta nu mă ispiteşte.

Centenarul morţii lui Avram Iancu. Uniunea
trimite o delegaţie mare pe care oficialităţile locale o
primesc cu o indiferenţă şi lipsă de politeţe devenite
tradiţionale. Eu sunt obişnuit, pentru oaspeţi însă, si-
tuaţia e şocantă. De altfel, toată comemorarea se des-
făşoară cu o discreţie dureroasă, luând la un moment
dat o alură quasi-clandestină. Vorba lui Ştefan Popes-
cu : „Parcă l-am comemora pe Codreanu.” Şi Blandi-
ana : „Ne purtăm ca şi cum mereu ne-am scuza că
Ardealul e al nostru.” În această atmosferă au fost to-
nice pentru mine solidaritatea delegaţiei şi inflexibili-

tatea ei în faţa forurilor locale mojice şi cu ifose. Mare
şi unanim amuzament pe seama cuvântării tovarăşu-
lui Vichente Bălan care bate toate recordurile, reuşind
ca într-o alocuţiune de cinci minute, scrisă, bineînţe-
les, de altcineva, să emită vreo zece perle colosale de
tipul „AvramIancus-a impus în conştiinţaprosperităţii…”

Beniuc, singurul distant, incapabil – măcar
acum – să se încălzească. La dejun, stă la o masă apar-
te, doar el cu doamna. A şi plecat mai repede, bănu-
iesc că din conformism, deoarece în ultima zi s-a ofi-
ciat parastasul. Am fost de faţă cu toţii la slujbă, nu
însă, bineînţeles, şi vreo oficialitate.

Pentru N, toamna asta a început abrupt. Cred
că niciodată n-am văzut-o hărţuită ca acum. Asta şi
din cauza acelui imbecil de secretar de partid, irespon-
sabil, beţivan şi delapidator, căruia trebuie să-i ţină
locul. Acum, când se văd la strâmtoare, tovarăşii în-
chid ochii şi acceptă să aibă la o.b. ca secretar, o fiică
de popă. Ea tace, duce cât toţi la un loc şi nu se plân-
ge. Ba, dimpotrivă, eu sunt cel care spumegă. Găsesc
uneori uitată pe masă câte o schiţă de poezie abando-
nată. Asta mă îndurerează cel mai mult şi-mi iscă în-
trebări intempestive. Ce i-am adus eu, cu ce i-am
încălzit singurătatea?

De i-aş putea măcar de acum oferi liniştea şi
confortul sufletesc pe care le merită şi la care are drep-
tul. Pentru asta mi-e necesar şi pe mai departe curajul,
poate chiar mai mult decât până acum, când aveam
un salariu sigur. Şi mai trebuie ca acest curaj să i-l
transmit şi ei. Sau, mai bine zis, să i-l menţin, căci de
avut îl are, chiar mai mult decât mă aşteptam, de vre-
me ce a acceptat să părăsesc învăţământul, un risc,
adică, pe care şi l-a asumat şi care ar putea să pară (şi
poate chiar e) nebun.

Am revăzut aseară Al 41-lea, unul dintre puţi-
nele filme memorabile pe care le port cu mine din ti-
nereţe. Fireşte, acum mi-a apărut la adevăratele lui
proporţii. Maşenka aceea înduioşătoare e, în fond, o
creatură rudimentară, puţin iresponsabilă şi cu pro-
pensiuni sadice. Oricum însă, un film bine lucrat, ca-
re caracterizează excelent o epocă şi, dincolo de asta,
un popor, cu temperamentul, mentalitatea şi tot ce
aduce cu el din depărtările istoriei (și ale Asiei!). Şi
apoi, rămâne totuşi un farmec inefabil, o aură de poe-



zie capabilă să persiste peste ani.
Am zis „puţinele filme memorabile” din tine-

reţe. Care ar fi astea? Dacă mă gândesc bine, iată, în
afară de filmul lui Ciuhrai, ar mai fi Zboară cocorii,
Donul liniştit, Baricada mută, Canalul. Aşadar, pro-
ducte ale sistemului socialist şi, toate, filme de război.
Ceea ce spune mult despre semnul sub care s-a petre-
cut tinereţea generaţiei mele.

Cei care abuzează azi mă revoltă mai puţin de-
cât cei care-i îngăduie.

O veste măciucă : interzicerea prin comunicat
oficial în presă a Revizorului lui Gogol, în regia lui
Lucian Pintilie. Nu ştiu cum va fi fost spectacolul, în-
să, oricum ar fi fost, recidiva măsurilor administra-
tive în viaţa artistică e deplorabilă şi de rău augur.
Sunt curios ce atitudine va avea „România literară”,
care, pe două pagini, sub semnături prestigioase, a
apucat să facă elogiul spectacolului.

Fostul secretar al comitetului municipal de par-
tid are acum ore la un liceu industrial. De fiecare dată
telefonează, cerând ca profesorul de serviciu să-l
aştepte şi să-l conducă la clasă. Va trebui, drăgălaşul,
să-i fac loc neapărat într-una din cărţile viitoare.

După istoria asta cu Revizorul (care mă obsedea-
ză), încep să mă tem pentru Zilele. De acum te poţi
aştepta la orice. Ce era mai greu – începutul – s-a
făcut.

Nesiguranţa zilei de mâine este dintotdeauna şi,
probabil, va rămâne, crucea scriitorului român.

Tamerlan, care a făcut la Ispahan o piramidă de
70.000 (şaptezeci de mii !) de capete. Aparţine şi el
omenirii, de ce să-l repudiem ? E foarte uşor să te deba-
rasezi de suvenirurile incomode : e un monstru, n-a
aparţinut omenirii ! Ba a aparţinut, cum să nu aparţi-
nă, tot aşa cum au aparţinut atâţia alţii, inclusiv micu-
ţul Adolf şi tătucul. Toţi sunt ai noştri, nu e nici drept,
nici prudent să-i uităm, dimpotrivă, să-i evocăm din
când în când şi să-i contemplăm, poate doar aşa să
ajungem odată să nu le mai repetăm performanţele.

Wagner către Matilde Wesendonk : „Cine poate

înţelege cu adevărat limpede că unii oameni nu pri-
vesc viaţa ca scop în sine, ci ca mijloc indispensabil
pentru un scop mai înalt ?”

Persistenţa cenzurii este dovada peremptorie că
neîncrederea unora în cuvinte e neîntemeiată. Cen-
zura atestă forţa cuvântului.

Françoise Mallet-Joris afirmă prin gura unui
personaj că preşedintele De Gaulle este agramat. Nu
adevărul aserţiunii mă interesează aici, ci libertatea
de a o exprima. Abia atunci când şi în România scrii-
torul va avea libertatea de a vorbi astfel despre cei ce
conduc statul, abia când oficialitatea noastră nu se va
mai teme de cuvinte şi nu va mai sări ca prostul din
baie din e miri ce, abia când mai marii noştri – tova-
răşii noştri, nu-i aşa ? – vor dobândi simţul umorului,
abia atunci literatura noastră îşi va regăsi identitatea
şi, redevenind ea însăşi, va depăşi penibila etapă a
infantilismului mimetic şi snob.

Tot Fr. Mallet-Joris : „Îmi place să povestesc, să
povestesc fără scop, fără probleme, fără mesaj. Dar
păstrez speranţa că un scop, o nădejde, un mesaj vor
apărea fără voia mea de pe urma faptului că eu, în
toată complexitatea mea, sunt aceea care se exprimă
în această povestire, în aceste imagini care mă îmbată
oarecum.” (Casa de hârtie)

Perfect adevărat, cu două condiţii : spontaneitate
(sau firesc) şi, mai ales, sinceritate. Atunci, însă, când
îţi pui în cap – ca scop ! – să scrii poveşti fără mesaj,
n-ai nici o şansă de a supravieţui.

Aseară, la unul dintre cele mai stupide filme pe
care le-am văzut vreodată (Din nou despre dragoste,
sovietic, regia Natanson), am descoperit şi m-am
convins că (1) un film nu înseamnă nicidecum dialog
şi (2) dialogul poate ucide un film.

Replici :
- Mulţimea e o târfă care se dă celui care plăteşte

mai gras.
- Nici măcar : celui care plăteşte întâiul.

Romeo, Julieta şi întunericul ar merita o audienţă
şi un succes cel puţin egal cu Love story. Aceeaşi poves-
te de dragoste şi aceeaşi imposibilitate de a evita dez-



nodământul tragic. Doar că aici tragedia nu porneşte
dintr-o fatalitate absurdă, ci are rădăcini sociale care
implică şi obligă la o atitudine activă. Aici se află
ascendentul pe care cartea cehului o are asupra celei a
lui Segal. Aceea obligă doar la lacrimi, nu şi la o
atitudine. Una e melodramă, cealaltă dramă.

A sosit în sfârşit cartea. Coperta lui Done Stan,
silueta Dariei pe fondul acela adânc de pădure, a
intuit uimitor duhul cărţii. E meritul lui sau al meu ?

Vineri (27 oct.) va avea loc lansarea la librărie.
Momentul mă cam nelinişteşte. Mă suspectez de a nu
avea chemare pentru aşa ceva.

30 octombrie. Lansarea. S-a amânat până azi din
cauză că Centrul de Librării a trebuit să iasă pe
ogoare. Librăria plină, înghesuială, lume bună. La în-
ceput am avut trac, dar după aceea, în timp ce vorbea
Vladimir Pop, mi-a trecut şi m-am simţit chiar dega-
jat. Am dat peste o sută de autografe. În general, con-
trar aşteptărilor, păstrez o amintire agreabilă acestei
seri.

Aprecieri foarte entuziaste din partea celor ce au
apucat să citească romanul. Oare înseamnă asta ceva ?

De două săptămâni nu se mai face şcoală. De
două săptămâni, zi de zi, copii şi profesori sunt în
câmp şi adună cucuruzul, sfecla, cartofii. E aproape
şase seara, a început să se întunece şi N., plecată de
dimineaţă, încă nu s-a întors. Începe să mă chinuie
neliniştea să nu li se fi întâmplat ceva. Pândesc paşi
pe scări. Nici vorbă de a mai lucra. Şi cât de obosită
trebuie să fie…

Ca să iasă bine la defilare, tovarăşii au raportat
că au terminat recoltatul. Dar băieţii de la ziar îmi
spun că mai e cel puţin o săptămână până să se termi-
ne măcar cu cartofii. „Minţim mai rău ca ziarele ame-
ricane”, râd ei. Ce înfloritoare e agricultura noastră,
Dumnezeule, şi ce bine merg toate, şi ce laşi suntem,
şi ce silă mi-e de toată laşitatea asta colectivă. Să
aplaudăm, tovarăşi, să ne exprimăm entuziasmul !

La 23 februarie 1662, Samuel Pepys scria : „Astă-
zi, din mila lui Dumnezeu, împlinesc 29 de ani şi mă
simt foarte bine cu sănătatea, sunt dornic de viaţă şi
de bogăţie ; având o inimă care ştie să se bucure, cred

că mă pot socoti unul dintre oamenii cei mai fericiţi
de pe lume, lăudat fie numele Domnului !”

Dumnezeule, ce vremuri minunate trebuie să fi
fost astea în care un om putea jubila astfel, convins că
e fericit !

Idee frumoasă în filmul de aseară, Marele pre-
miu : a adăuga la viaţa oamenilor ceva ce ei nu-şi pot
oferi.

6 noiembrie. Azi am terminat, în sfârşit, Treptele
Diotimei. Senzaţie voluptuoasă de bruscă descărcare a
unei tensiuni surde, îndelung acumulate.

Dactilografiez Treptele… Merge greu şi fără spor,
în mare parte şi pentru că sunt gripat. Cartea mi se
pare acum proastă, un adevărat eşec. Ca şi cum aş
derula un film cu încetinitorul: îi văd toate defectele,
îmi vine s-o las baltă şi îmi trebuie un efort de voinţă
ca să continui.

Suntem bolnavi toţi trei. Pentru N. sunt zile de
relaxare şi odihnă. A scris o poezie foarte frumoasă.
Trebuie să se îmbolnăvească pentru a mai putea scrie
şi ea câte ceva.

În ultima zi de concediu i se telefonează de la
şcoală că i-a venit inspecţia specială pentru grad.
Toată tihna şi calmul de care, de bine, de rău, a avut
parte zilele astea s-a spulberat. E iar agitată, tracasată,
cu vechile-i simptome de surmenaj. Mă gândesc tot
mai serios ca, de la toamna viitoare, s-o scot un an în
concediu fără plată. Depinde de cum mi se vor plăti
Treptele…

N. spune că sunt egoist : pentru că nu fac până la
urmă decât ceea ce vreau eu. Asta mă pune pe
gânduri. Cred că egoismul e foarte uşor confundabil
cu ambiţia de a-ţi păstra libertatea.

A apărut prima cronică : a lui Cornel Ungureanu,
în „Orizont”. E oarecum amuzantă, dar în acelaşi
timp mă deranjează bizara ei ambiguitate. Acestui
gen de critică îi prefer oricând o părere tranşantă, dar
cinstită, oricât de nefavorabilă ar fi.

Benjamin Constant despre Hubert : un om deş-
tept, dar rece, fără sensibilitate şi care nu-ţi oferă nici-



număr fast : şapte şi multiplu de şapte. Îmi place să
mă fac a crede în prostiile astea. Şi Zilele avusese 399.
Deci trei şi multiplu de trei, ba mai intervenea ca
atare şi nouă aici...

Am citit în tren Giovanni Papini, Un om sfârşit.
Biografia spirituală a unui orgolios a cărui dramă este
aceea a incompatibilităţii dintre voinţă şi putinţă.
Fioroasă lipsă de căldură şi de comprehensiune
pentru omul comun (care e, în fond, acela ce duce
lumea în spinare de milenii.) Un utopic insolent,
capabil de reflecţii de anvergură, sortite să devină
memorabile prin aplombul adevărului sau numai
prin ostentaţie :

„Datorez, poate, lui Erasm patima mea pentru
gândurile ieşite din comun şi convingerea profundă
că oamenii sunt canalii, atunci când nu sunt imbecili.”

„Dacă sunt mare, sunt pentru că am avut forţa să
fiu singur : atunci de ce-mi tot daţi târcoale, că nu
mai am loc de răsuflările şi privirile voastre de vite
curioase ? Dacă v-am dat vreun exemplu, a fost
tocmai acesta : lucrul cel mai mare pe care îl poate
face cineva este să adauge viaţă vieţii, spirit spiritului
şi nu să mozolească operele altuia : atunci de ce vă
obosiţi explicând ceea ce am spus eu, în loc să mă
întreceţi şi să mă desfiinţaţi cu alte opere ? Dacă am
spus bine ceea ce am spus, pentru ce o spuneţi voi din
nou într-un mod mizerabil ? Dacă alţii nu pricep
vorbele mele, merită oare să-i faceţi să le priceapă ? Şi
veţi izbuti să-i faceţi să le priceapă, chiar aşa cum le-
am însemnat şi le-am gravat eu în serile cele mai
spumegătoare ale inspiraţiei mele ?”

Conceptul de „scriitor bufon” e la el rezultatul
unei viziuni simpliste şi limitative asupra rosturilor
artei. Scriitorul bufon „scrie pentru a distra lumea,
pentru a face să treacă timpul celor plictisiţi şi
vagabonzi, ticăloasa meserie a unui om care cât e
anul de lung născoceşte poveşti, inventează intrigi,
caută aventuri, reîmprospătează amintiri, redactează
romane, improvizează nuvele şi înjghebează comedii
pentru a-i face să râdă ori să lăcrimeze pe cei ce-l
plătesc şi-l aplaudă […] Ce deosebire este, ca rezultat,
între o ţigară şi o povestire, între o dramă şi o carafă
de vin […] Dar ce nevoie am eu să fac plăcere
oamenilor ? Nu vreau să fiu bufonul nimănui !…

odată plăcerea să-l vezi indignat din pricina unei cri-
me. Şi apoi, generalizarea asta delicioasă : „Ca multor
literaţi germani, această trăsătură îi lipseşte.” Despre
Goethe, după ce îi recunoaşte calităţile : „Dar omul
cel mai puţin bonom pe care-l cunosc.” Şi-i citează
cuvintele pe care şi le-ar fi putut lua şi Hitler ca
deviză : „Nu-mi pasă de consecinţe când fac un lucru
care îmi convine.”

Să dactilografiezi o carte de 700 de pagini e ca şi
cum ai ieşi zi de zi la sapă. Seara sunt frânt, nu mai
am nici răgaz, nici putere pentru lecturi sau
meditaţie. Suntem la mijlocul lui decembrie şi cred că
mai am de lucru în acelaşi ritm încă vreo opt, zece
zile. Privesc spre capătul lor ca înspre un liman unde
îmi voi îngădui să mă odihnesc şi să mă gândesc din
nou la cartea viitoare.

De identificat şi de găsit Cromatica la români,
cartea despre care vorbeşte Eugen Barbu în
Caietele… Pentru Nemuritorul albastru mi se pare
indispensabilă.

Am terminat dactilografierea. Mai e corectura,
adică încă vreo patru, cinci zile. Şi cu asta vor fi în
total 309 zile lucrate efectiv laTreptele…

André Gide, în 1937, în Jurnal : „Nu mai am nici
un proiect în minte ; nici unul ; şi dezocuparea
aceasta a gândirii mi-e grea. Mi-a plăcut întotdeauna
lucrul şi efortul mi-a adus întotdeauna desfătare.
Poate că […] voi mai simţi cândva gustul unui nou
avânt spre vreun ţel, al unei opere pe care s-o fac…
dar uneori – adeseori – îmi spun că am spus ceea ce
aveam de spus şi că ciclul meu e împlinit.”

Dintre toate câte le-am citit, mi se pare mărtu-
risirea cea mai dramatică şi mai dureroasă. Să nu mai
ai proiecte, să nu-ţi mai fie gândul ocupat ! E ceva
fantastic şi înfiorător în această adiere a pustiului.
Azi, când mi-e capul plin de proiecte şi nu ştiu de
care să m-apuc şi cum să fac faţă la toate, nu pot să-
mi imaginez un asemenea capăt.

Şi tot Gide : „Necinstea fundamentală a unor
critici.” Se întâmplă, deci, şi la case mai mari.

Dactilograma Treptelor… are 728 de pagini. Un



ANDREI ZANCA

Un prieten, un om, o viață – Miron Kiropol

S-au dus în ultimii ani atâția prieteni, scriitori și
poeți, despre care am scris, încât mi-am propus că nu o
să mai scriu despre ei, căci eram mereu atât de sfâșiat și
de prăbușit, încât săptămâni de zile nu îmimai reveneam.
Ieri s-a dus unul din ceimai buni prieteni, MironKiropol.
Mă simt dator, în ciuda unei metafizice rețineri, însă și
datorită faptului că nu reușim niciodată, cât timp cei
dragi se află încă în viață, să le oferim întreg gândul și
inima noastră, purtați mereu de alerte, de o lume smin-
tită, tot mai smintită în ultima vreme. O lume bântuită
de suspiciuni, de lipsă de umor, de egoism, de o agresivi-
tate mereu la pândă. O lume treptat demonizată, lipsită
de dumnezeu. Singura solidaritate cu adevărat trainică,
de nezdruncinat este solidaritatea întru dumnezeu.

Restul sunt toate limitate în timp, condiționate și
caduce. Cu ani în urmăMiron a intrat în contact cumi-
ne prin mijloacele clasice, care l-aumarcat până lamoar-
te: scrisori și manuscrise scrise de mână. Apoi au început
convorbirile telefonice, deși eu detest telefoanele, atât de
recluzionare față de o întâlnire față în față, în care poți
zări chipul și ochii unui om drag. Cu ani în urmă m-a
invitat la Chartres. Îl văd și acum pemicul peron al gării
de acolo așteptând, cu părul său creț, abundent și alb,
care îi încorona chipul. Ochii lui vii și zâmbetul lui bun
de o mare nevinovăție. Am petrecut trei zile în casa lui
lipită de celebra catedrală de acolo. În ciuda pitorescului
specific francez al caselor și străzilor, Miron nu se simțea

bine acolo. Se sufoca printre privirile burghezilor, al oa-
menilor cârcotași de acolo, care îi urmăreau fiecare pas,
fiecare gest. Soția făcea naveta zilnic la Paris, unde lucra
la o mică editură. Am vorbit ore întregi plimbându-ne
prin oraș, ori la o mică cafenea, pe care eu, ca nou venit
o găseam fermecătoare, însă se vedea cât colo, că el nu se
afla la largul său. Dorea acel anonimat parizian, marele
oraș, în care se putea cufunda în voie, fără a avea mereu
acel sentiment al urmăririi zilnice din micul orășel. Am
vorbit despre mistici, despre poezie, despre Bucureștiul,
căruia îi duce dorul, despre Țară, mereu despre Țară.
Limba română, pe care amândoi o iubeam nespus și ca-
re putea cuprinde în ea traduceri din alte limbi, extrem
de nuanțat și de bine, nu putea fi la fel de bine tradusă în
alte limbi, se sufoca și ea între artefactele limbilor europe-
ne structurate mai ales pe specialități și care nu îngăduiau
jocul larg al limbii române. Repeta mereu acest lucru cu
o nostalgie și cu o durere abia schițată și deîndată atenua-
tă de zâmbetul lui de copil. Unii ar fi putut spune că era
naiv, însă el trăia în alte zone ale adevărului, căci totul
este real, însă ce e adevărat, nu-i așa? Pentru el poezia era
o zonă deplină a trăirii, restul trecea, revenea, pierea, însă
poezia îi însoțea fiecare pas. Și nu este oare tot ce a creat
dumnezeu în fond o delicată, adâncă poezie, pe care
egoismul nostru, interesele meschine, gândirea fără de
conștientizare, profitul, cuvânt drag demonului, au per-
vertit-o deplin. Nu sunt spusele lui Hristos din Evanghe-
lii tot o poezie adâncă, cutremurătoare?

Înmărturisirile sale în proză, scrise cu ani în ur-
mă, se află în mod paradoxal analize extrem de tăioase și
de pătrunzătoare, extrem de adânci și de revelatoare în
ceea ce privește mai ales ultimii săi ani petrecuți în Țară.
Le considera însă caduce, revenind mereu la poezie, de
care a fost pătruns deplin, zilnic în ultimii treizeci de ani
de viață. Curge poezia din mine, îmi spunea mereu la
telefon, dorind în fond să spună că trăiește în alte zone,
poate mai adevărate decât cele în care ne zbăteam noi,
numindu-le realitate. În fond, Miron trăia în zona depli-
nă a poeziei, ca fiind și ceamai adevărată. Și oare nu este
astfel, nu s-ar schimba întreaga noastră viață, viața
întregii lumii, dacă am trăi astfel, potrivit spuselor lui
Hristos din Evanghelii? Înclin să cred că la început se
afla starea de poezie pătrunsă deplin de o iubire, nouă
încă necunoscută, după care a urmat sunetul, lira, vibra-
ția de energie a începutului, logosul, altminteri s-ar putea
explica atâta splendoare, comuniune și deplinătate, pe



care noi am distrus-o treptat din ignoranță, profit și pros-
tie? Au fost trei zile, care au trecut ca o după-amiază aurie
de toamnă, ce se înclină într-o seară binecuvântată, în
lumina căreia se putea vedea din fereastră umbra impu-
nătoare a celebrei catedrale. Peste doi ani a venit el însuși
sămă viziteze. Era iarnă, iar el purta un palton impunător
cu guler de blană și era foarte vesel și fericit că îi reușise
călătoria asta complicată de la Paris - unde se mutase în
sfârșit -, în micul orășel german, unde locuiam. Atunci
mi-a povestit în plimbările din grădinile închiriate din
apropiere despre copilăria lui destul de nefericită, cu un
tată aspru, jandarm și o mamă mereu supusă și robace,
care îl adora pe copil. Mi-a povestit și el de un copil avut
cu zeci de ani în urmă, care era acum la ospiciu și refuza
să îl vadă, având izbucniri agresive la vederea lui. Oricare
altul și-ar fi pierdut nevinovăția, alunecând în altele, însă
el povestea aceste lucruri, de parcă ele ar fi urmat un
plan, care era doar spre binele tuturor. Trăia fiecare în
timpul și în zbaterea lui evolutivă, însă durerea rămâne
întotdeauna și trebuie preschimbată în act creator. A stat
trei zile în care soția îl chema de câteva ori la telefon să
vadă, cum se simte și dacă totul e bine. Eramai tânără ca
el cu treisprezece ani, însă el îi spunea, îngerul meu. O
femeie de mare delicatețe și îngăduință și care îl îndrăgea
nespus. O mare consolare în marasmul din jur în care
lucrase mai ales ca paznic de muzeu, avânt o pensie mi-
nusculă. Tablourile pe care le pictase o vreme, tablouri
excelente, n-au fost primite la expoziții, fără de susțineri
prietenești, de relații și legături, care lui, îi lipseau deplin.

Nu avea talentul de a-și face prieteni decât printre
cei de suflet: Goma, Basarab Nicolescu, Palaghia, și cam
atât. Ceilalți veneau, îl foloseau și apoi dispăreau. El doar
zâmbea și-și vedea mai departe de poezie. Dețineam și
dețin și acum o mulțime de filme de calitate și am încer-
cat să-l ademenesc cu unul ori altul. S-a apropiat de pe-
retele unde erau stocate și a ales fără de șovăire câteva
filme cu Stan și Bran: nu sunt scumpi, nu sunt dragi?
spunea. Am dat din cap. Abia mai târziu am înțeles de
ce: era o lume a nevinovăției, departe de răutăți, uneltiri,
sex, crimă și alte ademeniri și spălări de creier. Se uita la
aceste filme și râdea ca un copil. Oare nu avea în fond
mare dreptate, nelăsându-se tulburat de o lume tot mai
perversă, tot mai nebună, tot mai egoistă și mai demoni-
zată întru profit și dezumanizare? În ultimii ani mă che-
ma deseori seara la telefon. Vorbeam de Țară, vorbeam
de starea literaturii, de minunăția, vorba lui, a limbii și

graiului românesc, de extrema ei bogăție și nuanțare. Isto-
ria noastră e cuprinsă mai ales în grai, tocmai de aceea
atât de nuanțat, de bogat și de cuprinzător. Se observă că
mai tot timpul acestei evocări, pare că vorbește el mai
mult, nu eu. Și e bine așa. E bine ca lumea să afle că au
fost și poate mai sunt oameni, care în „naivitatea” și nevi-
novăția lor funciară, mai cred în splendoare, în
dumnezeu și într-un viitor în care ele vor domina în
mod natural, firesc. Și fără îndoială că așa va fi. El credea
asta neclintit. Acum că se află acolo, oare se mai gândeș-
te la mine, la noi? Ieri noapte nu am putut dormi. Ceva
mă înconjura mereu ca o boare. Mă ridicam din pat
plimbându-mă prin cameră, rugându-mă. Mă reașezam
în pat sperând să pot dormi. Boarea mă învăluia ușor,
deși nici un geam nu era deschis. Și mă ridicam din nou.
Asta până dimineața, când în loc să fiu obosit m-am
simțit refăcut ca după un somn lung. Despre cărțile lui
am scris câteva introduceri la carte, câteva critici, unele
apărute în Eseuri și întâmpinări critice, ed. Limes, 2018.
Ultimele lui cărți, extrem de profesional redactate, în ca-
re se găsesc parțial și introducerile mele critice au apărut
la editura lui Nicolae Tzone, cu care se cunoșteau se pare
bine de la vizitele acestuia la Paris.

in memoriam Miron Kiropol

ZIDUL DE STICLĂ

în vorbitorul unei închisori
în care vizitatori și întemnițați
erau despărțiți printr-un zid de sticlă
am văzut într-o după-amiază târzie

o femei și un câine

și dincolo de perete un bărbat palid, neras
cu palmele sprijinite de sticla rece.

nu puteau vorbi.

se priveau doar intens prin peretele de sticlă
și deodată câinele s-a ridicat în două labe
sprijinindu-se de acest zid într-o încercare
sfâșietoare de a atinge trupul bărbatului

abia acum recunoscut



rostirea genuină fiindmereu una secondată.

eu ofer doar adâncime unei pagini.

am prins întotdeauna ultimul tren.
un întârziatmereu, din setea lentă
a trezirii pășind înmine însumi, netulburat

în beatitudine, copilul
înainte de a fi tras pe roata
timpului, alunecă în adânc
așteptându-ne o viață întreagă.

pe copilul aceasta îl îmbrățișez
așa vulnerabil cum a fost și este.

umilința e rudă cu huma, cerul
gurii unora plin de sfinți, târziu
și prin fereastră adiemireasmade brad.

ceasulmeu e lumânarea
arzând înspre capătul nopții.

gemând de neputință, cu tandrețea de odinioară
orice ar fi făcut, oricât de vinovat ori nevinovat
ar fi fost acest bărbat de dincolo de zidul de sticlă.

poate aici se află răspunsul definitiv, ammurmurat
ieșind pe câmpul rece al toamnei peste care

se lăsa încet înserarea

taina

aidoma femeilor învăluite din orient
la care întreaga ființă se adună în ochi încât
parmainudedecâtar fidacăși-ar lepădavestmintele

rămân și eumurmurând - sunt pe-această insulă
înrudităcualte insulemaimari șimai îndepărtate, unde

timpul a fost adus pe corăbii.

aici însă, moartea e o oglindă-n care voi zări cândva
chipul experimentelormele

răsfrânt acum în ochii femeilor orientale
în care se adună toată frumusețea, toată dăruirea

pe care nici vestmintele nu le pot ascunde
nici soarele nu le poatemistui
într-o clipire de pleoapă.

trecutde cinci, și-o singură lebădăalunecăprinbeznă
ca-n vis, anunțând o dimineață atât de senină
încât aspirând aerulmi se pare că aud cum
se sfâșie o mătase din dinastii petrecute

Și dacămurmur - bătrâni și copii triști
rostirea-i durere-n compasiunea auzului.

și dacă ar ști unde călătoresc în somn
mulți n-ar vrea să semai trezească.

semoare. semoare cum s-a trăit.

Miron Kiropol. ”Regele Dagobert”
pictură, ulei pe pânză



SIMONA-GRAZIA DIMA

Desen

Pictau un uriaș imperiu. Schițau clădiri,
le însemnau cu seve
și-ndată familii-ntregi se-nghesuiau
să iasă din desen pe stradă.
S-au întrecut pe sine
la picurat viață-n conturul brădetului,
al stejărișului, aurul din livadă și câmp
rivaliza în savoare cu zvâcnetul uliilor,
cu țâșnirea de sifon a cărților în biblioteci,
pe rafturi. Pemasa-acestor pictori, în pauza
de prânz, se arătară pești portocalii,
rodii dungate în nuanțe de crepuscul,
petale de trei-frați-pătați culeși în zori. 
Reîntorși la pânza de forfot și belșug gâlgâitor, 
artiștii lăsară-nmijloc cărare albă, nebătută,
o brazdă goală, acolo unde se ghicea
intrarea-n tihna absolută a tăcerii,
căci nimeni nu vorbea și nu picta,
ci nimereai pe-ntinderi infinite de ouă,
curbate de putere universuri
ce totuși nu țineau să eclozeze,
compacte lumi ce te împingeau,
cu aripi nenăscute, în scalda
celor de nescris, să-noți.
Te aruncai setos
și descriai tipare-n apă,
cuprinse iar în linul desăvârșit al undei,
de schița cu imperiul numai știai,
iar ea se șterse-ntr-o clipită.

Mituri

Se-aude-un plânset
pentru străvechea bogăție
destrămată,
pentru anticii autori
de mult pierduți
(ei ar fi lămurit, poate,
Întregul, ne-am fi zărit,
flotanți, în ei), pentru
întâmplarea cu mituri
care ne-a modelat
fără cruțare de-atunci,
până am devenit făpturi
cu peruci ireversibile,
siliți prin contract să le purtăm –
ori oficial, ori ca însemne
personale, subtile premoniții,
oricât de-ascunse,
obligatoriu unificatoare
(așa cum nivelează șenilele
pământul!) . Mulțimi
de litere săpate-n viață sunt
reverența față de putere,
îmbrățișată de noi cu venerație,
cum am primi un sacerdoțiu, deși,
la o simplă incizie, vișiniile-i buze-ar stropi
sânge negru, înecului ne-ar da
fără să stea pe gânduri,
în vreme ce, cuvioși, îngenuncheați,
încă ne-am cultiva speranța de-a crește
prin supunere, în fața apropiatului
tsunami. Senini,
când, ea, imperturbabil,
face-o colibă pustiită
din această lume,
unde forțele creației
abia ca sufluri nevăzute
mai colindă.

Numele

În gând cu un nume de stea
plutesc nave-n furtună,
poate-l pronunţă tainic,



firav, printre copaci de apă
şerpeşti, deasupră-le căzuţi,
şi urcă-ncet pe valurile-albastre,
verzi, cu aceeaşi voce scăzută,
aburoasă îngânându-l,
şi-n mijlocul furtunii află
un ochi de veghe,
un duh al desăvârşirii,
nespus de uşor,
sub lumina de sus.

Număr

Sfătuitorul, numai număr, ieși
dintr-un hățiș și te-ndemnă
s-o iei înspre scânteietoarele structuri
din zare. Zis și făcut. După un an de mers,
cum ai zărit palatul de-aproape,
el se făcu un nor de aur
și tu-ai cristalizat până la genunchi.
Te-ai smuls apoi din legătură,
iar ai pornit la drum. Un alt potrivnic tainic,
apărut pe cale, îți arătă la orizont
un nou castel, încă mai cizelat,
pe-un soclu-abrupt, între lacuri și munți.
Pios drumeț, ai ajuns acolo după un secol,
ca să fii martor la pieirea lui prin foc,
când unda pală a serii l-a trăznit. Al treilea
știutor s-a desprins pe dată din ruine, suspect
de elocvent. Scuipătura sa de dragon arăta
spre al treilea palat, mai somptuos încă,
desăvârșirea însăși. Se scutura de râs.
De data asta n-ai răspuns, ai stat pe loc.
Simțeai castele cum ți se nasc, depline,
în luciul orbitor al mării interioare,
prind viață fără nicio osteneală,
parcă ți-ar fi copii. Aproape orb,
spoliat de raze, ai priceput cum singur
din tine-ai smuls puterea, himerelor
le-ai dat-o, iar ea s-a-ntors asupră-ți,
o armă a terorii, născocită,
amenințând cu spectrul depărtării.

Viața mea

Ajungă-ți viața mea,
așa cum o zărești prin ceață, o aluzie,
oricum, indescifrabilă, aș duce-o –
mă vei vedea la viețuit
ca unul ce dă-n clocot
și există sincer. Un râs
continuu va părea, dar
nu răutăcios, ci-o dezlegare
de toți aceia care-ncearcă
să clarifice-n laborator o dramă,
cu mâinile pătate de acizi
și încărcate de dovezi
după un bine condus experiment.
Poate, sub apăsarea aerului sulfuros,
glasul îmi va ajunge o șoaptă,
vârtejuri lichefiate fără vreun rost vădit –
atunci acesta-i va fi-ntocmai înțelesul,
nu ceea ce unii-ar încerca
să măsluiască-n vorbe.
Ajungă-ți o clipită din viața mea,
vedenie-abia întrezărită,
zburdând prin nori, așa cum
tainic și-a dorit și a ajuns să fie,
aici cuvântu-n fierbere-l vei ști,
o bere nefiltrată, genuină,
destul e să te mulțumești,
deci n-o amesteca
unui alt drum sau altor voi.



se întreabă, eventual, care-i rostul, de ce să scrii des-
pre sora pierdută prea devreme, abia trecută de 32
de ani. De ce să pui sub ochii cititorului – care a fost
răsfățat tot mai mult în ultimele decenii cu produc-
ții mediocre și frivole, încât și-a pierdut dispoziția
pentru cărți grave, chiar a dezvoltat o anumită fobie
pentru ceea ce este „serios”, „greu”, așteptându-se
pur și simplu ca, atunci când deschide o carte să fie
gâdilat, alintat, distrat, sedat, amețit – un text care
relatează o dramă de familie, povestea unei tinere
moarte, în condițiile în care aflăm zilnic din toate
sursele media cazuri similare sau mai dramatice?

Încerc să găsesc câteva justificări. E bine să
distingem de la început subiectul de modalitățile
asumării lui literare. Subiectul în sine, oricât de
grav, este unul comun: moartea. Se moare în fiecare
minut undeva în lume, mor oameni de toate vârste-
le în condiții dintre cele mai diverse, nu puține înfioră-
toare. Însă în cartea Nicoletei Dabija, moartea suro-
rii este parte a unui fenomen care nu mai are note
comune, anume mutarea celei dispărute într-o „no-
uă viață”. O a doua naștere1 . Vom vedea mai jos
cum. Dacă totul s-ar opri la moarte, povestea ar pu-
tea fi rezumată în câteva propoziții jurnalistice.
Viața cealaltă a Marianei, care începe post-mortem
pe seama și prin sora ei, devine adevăratul subiect,
compune un fenomen pe care puțini scriitori l-au
descris, și trăit de fapt, în felul de aici. O astfel de
carte nu este scrisă din ambiție literară, nu este me-
nită să dovedească inteligența scriitoricească, arta
narativă a autoarei, deci miza nu este estetică. Adi-
că, nu este doar un nou produs literar, cu care au-
toarea ține să se facă prezentă pe piața literară ro-
mânească, ci efectul literar al unei traume, iar aceas-
tă traumă conține germenii unei transformări defi-
nitive a propriei ființe, dar și datele unei datorii mo-
rale provocate de gravitatea, seriozitatea pe care o
au doliul, pomenirea, cinstirea celor luați dintre noi
de moarte. Și noi spunem, cu acea neputință pate-
tică firească: „luați dintre noi atât de crud, atât de
devreme”, după care înghețăm muți.

Cum ne-am putea împiedica sufletul să sufe-
re, cum am putea să nu vedem ceva crud, nedrept,
de neacceptat în moartea de cancer a surorii atât de
tinere? Cum am putea să evităm întrebarea: pe ce
criteriu este ales să se îmbolnăvească de cancer și să

VIANUMUREȘAN

Arpegii la umbra Marianei

„Când spun cuiva că sora mea a murit,
sunt întrebată câți ani avea. Ca și cum
nu e trist că a murit, ci numai că s-a

prăpădit prea tânără. Poate m-ar fi durut
și pe mine mai puțin dacă Mariana ar fi avut

70 de ani. În orice caz, n-aș mai fi scris.”

A doua viață, p. 45

Sora cărții mele despre fratele meu Marian
este cartea Nicoletei Dabija despre sora ei Mariana –
A doua viață (ed. Paralela 45, 2019). Este prima oară
când am impresia că în lumea cărților există îngemă-
nări, mai mult, că există cărți pereche, două repre-
zentări ale aceleiași teme, două scene pe care se con-
sumă drame similare cu deznodământ identic, fapt
cu atât mai curios, cu cât nu a fost premeditat de au-
tori și în ordinea întâmplărilor există un lanț semni-
ficativ de coincidențe. Ce face să apară o astfel de
conjuncție între realitate și spațiul literar îmi scapă.
Probabil că, judecată atent și întoarsă pe toate păr-
țile, această situație ar deveni în sine subiect de
studiu.

O carte precum A doua viață, are anumite
particularități pe care trebuie să le înțeleagă mai în-
tâi cei care se apucă să o citească, dar și cineva care



Nicoleta Dabija face din această formulă stoică, im-
plicit, conținutul moral profund al cărții sale. Cred
că, de fapt, și acea faimoasă disciplină medievală, ars
moriendi, este un derivat al eticii stoice, rezumate în
formula amor fati.

Încă o particularitate a cărții în discuție ar fi că
este compusă într-o tonalitate necomună partiturilor
cu ambiții strict literare, și anume una specifică lim-
bajului îndoliat. Ce înțeleg prin asta? Așa cum avem
haine de doliu pe care le îmbrăcăm atunci când e ne-
voie, cuvinte de pomenire, plânsuri de jelanie, bocete
etc., tot astfel avem, în condițiile în care e vorba de ci-
neva înzestrat cu har literar, cuvinte de doliu, scriitură
îndoliată. Mai direct spus, e vorba de cuvintele care se
iscă din durerea pierderii celui drag, exalațiile pe care
le resimte sufletul îndoliatului traumatizat – amestec
de stări, emoții, dispoziții, gânduri, închipuiri –, care
iau forma scriiturii. În cazurile comune, cutremurul
suferinței în urma pierderii prin moarte nu ajunge
text, dar nu este prin asta mai sărac. Este doar mai tă-
cut, lipsit de expresie lizibilă. Firile literare, însă, resimt
orice întâmplare, cu atât mai mult pe cele violente,
prin limbaj și le dau o expresie textuală, făcându-și-le
lor în primul rând mai lizibile. În această lămurire li-
terară există, desigur, rememorare, retrăire, imaginare
și judecare a situațiilor în diverse grade. Nu cred că ar
trebui să așteptăm o oglindire pură de la astfel de texte,
ci, cum consider că e cazul și aici, o poetică a situației
legate de moarte. Tot ceea ce este adevăr în astfel de
cazuri trece prin simțirea scriitorului și capătă nuan-
țele talentului său literar. Din acest punct de vedere,
cartea Nicoletei Dabija este un document poetic cu
elemente din viața Marianei. Calitatea de document
poetic ține tocmai de ceea ce simțirea, gândirea, ima-
ginația proprii scriitoarei adaugă faptului brut al mor-
ții Marianei, iar valoarea lui este unică. Nimeni altci-
neva nu ar putea compune acest pasagiu poetic în lo-
cul ei, pentru că relația cu sora, în special după moar-
tea acesteia, a căpătat acea unicitate pe care o vedem
în carte drept „altă viață” a Marianei.

Subiectul cărții este, deci, în afara alegerii – se
impune. În ce fel? În felul în care se impune, violent,
vestea că sora mai mică este bolnavă – ceva foarte se-
rios –, în felul în care îți îngheață inima când înțelegi
că nu poți face nimic s-o ajuți, că, probabil, boala este
fără leac, situația ei fără scăpare, în felul în care simți

moară tânărul, sau copilul în unele cazuri, într-o lu-
me în care nu domină hazardul, în care ordinea evi-
dentă a fenomenelor, acordajul fin, infinitezimal al
proceselor vitale, prezența inexplicabilă a conștiinței
și inteligenței reclamă o Rațiune Supremă? Întrebarea
cutremurătoare este aceasta: dacă lumea în întregul
ei se sprijină pe o Rațiune – teză obligatorie, în lipsa
căreia nimic nu ar mai avea explicație –, oare moar-
tea în condiții cumplite a sorei, a fratelui, a copilului,
a celui drag face parte din lucrătura acestei Rațiuni?
Există ceva mai presus de puterea noastră de price-
pere care dictează această oroare? Dacă răspunsul ar
fi da, atunci lucrurile devin și mai complicate. De
ce? În ce constă binele, rațiunea acestui arbitrariu?
Ce calități, ce atribute, ce scopuri are această Auto-
ritate de nepătruns care ne controlează? Unde e bi-
nele din răul care ni se face? Au cumplita suferință,
răul fizic, degradarea, neputința și moartea o rațiu-
ne în sine? Pentru coerența logică a tabloului în care
ne găsim ar trebui să admitem că da, însă asta ne
împinge într-o încurcătură din care nu mai putem
ieși, dacă asociem naiv această Rațiune cu binele vă-
zut în termeni omenești. Pentru noi nu poate fi bine
ceva care pricinuiește sau îngăduie producerea rău-
lui ce ne asfixiază. Sentimentul vital firesc, cu care
suntem înzestrați prin naștere, simte aici o opoziție,
ceva care-l lezează, îl scoate din logica perpetuării,
simte că ceva s-a defectat. Ceva e nesigur, ceva mer-
ge în răspăr. Nu poate fi bine.

Ce ne facem, dacă lucrurile stau așa? Învățăm
„să murim”, ceea ce și filosofia lui Socrate ne predă,
înțelegem ca psalmistul, că nu suntem decât praf
spulberat de vânt, ne reducem pretențiile, scăpăm
de orice aroganță, admitem că prea puțin din ceea
ce face viața bună și vrednică este în puterea noastră,
că zilele ne sunt numărate, iar cuțitul morții e scăl-
dat mereu în sângele aproapelui și, într-un moment
nebănuit, ne va atinge și pe noi. Ne umplem de tris-
tețe, ne jelim morții, îi pomenim în felul în care ne
este mai la îndemână, apoi ne lăsăm pur și simplu,
stoic, în voia sorții sau, creștinește, la voia Domnu-
lui. Nu cunosc o regulă morală mai eficace, mai bu-
nă și potrivită omului de rând – care nu a ajuns la
sfințenie – decât aceasta: amor fati. Cu ceea ce ne
este dat, nu poate fi evitat, nici schimbat, nu putem
alege ceva mai înțelept decât să ne împăcăm.



donație din ambele direcții, dar cu rezultate diferite.
Să limpezesc ce am în vedere. Ca să avem in-

tuiția a ceea ce vreau să exprim, să ne gândim la jocu-
rile cu măști, care au origini în totemism probabil –
ceea ce înseamnă substituirea identității, a ființei mas-
catului de aceea a măștii, care-i împrumută totodată
funcții noi, nespecifice. Pe scurt, masca, cu prestigiu
totemic și încărcătură augurală, sacră, devine forma
de expresie circumstanțială, eventual ritualică a celui
mascat. El nu mai este el, ci substanța care dă viață
măștii, în timp ce masca, prin faptul că este o figură
paradigmatică – ideală, arhetipică – conferă mascatu-
lui prestigiu superior, sarcini, putere și funcții care
nu-i sunt proprii, nu fac parte din natura sa. De aceea,
jocul mascatului este în totalitate simbolic, este o re-
velație, nu simplă dramaturgie. Măștile au fost folosi-
te și în teatrul antic, dar în mod fundamental ideea de
teatru, chiar în accepțiunea modernă înseamnă a in-
terpreta o mască, un rol. Rolul este masca dramatur-
gică, complexul de acțiuni, gesturi, formule de expre-
sie care nu caracterizează ființa actorului, ci pe cea a
rolului. Actorul își cedează prezența, persoana rolu-
lui, se lasă substituit, fuzionează circumstanțial cu
acesta. Ceea ce vedem noi pe scenă este, ca atare, eta-
larea rolurilor, pentru care actorii sunt în acel cadru
convențional doar suportul fizic.

Să revin. În felul în care actorul devine suport
fizic pentru rol, cineva poate deveni, în anumite mo-
mente, în anumite comportamente și forme de expre-
sie, suportul viu al altei pesoane, adică circumstanța
lui postumă ocazională. Din acel moment sau în acele
ipostazieri, purtătorul celuilalt devine străveziu. Când
îl privim, îl vedem pe el, dar prin el îl dibuim pe celă-
lalt, de care e locuit pentru o vreme sau - ca să spun
altfel, pentru a nu prilejui insinuări de natură spiritis-
tă printr-o proastă înțelegere a „locuirii” –, ale cărui
amprente le poartă. Există anumite efecte de străve-
zime în simpla noastră identitate biologică: copilul
seamănă cu părintele, cu bunicul, cu cineva dintre
înaintașii lui biologici, iar când îl vedem avem reve-
lația asemănării, parcă i-am vedea modelul. Vedem o
tânără fată care ne amintește de bunica ei din urmă
cu 50 de ani, vedem pe unul din gemeni și parcă l-am
vedea pe celălalt etc. Asemănarea biologică este cea
mai directă aplicație a expresiei substitutive – cineva
(copilul, de exemplu) pare să fie și altcineva (bunicul),

absoluta nedreptate a bolii, dar și absoluta indiferență
a ordinii lumii la boala surorii, la inevitabila degrada-
re generată de evoluția cancerului și de tratamentele
aplicate, în felul în care ți se arată că grija ta, grija ma-
mei, a familiei, iubirea disperată a copilului Marianei,
dorința ei aproape sălbatică de-a trăi când simte strân-
sura fatală a bolii, de-a iubi, de-a mai căpăta zile pen-
tru o viață pe care simte că n-a apucat s-o trăiască, în
felul în care ți se limpezește că tratametele medicale,
rugăciunile, slujbele nu ajută, cel puțin nu în planul
evident al evoluției bolii. Ceea ce impune subiectul
cărții este o circumstanță a lipsei de alegere, a impo-
sibilității de control, un proces cu o singură direcție.
Înțelegi că totul este dictat. Ca atare, dacă tu, care ești
prins în această situație, ai aplecare literară, cum e ca-
zul Nicoletei Dabija, simți că subiectul cade peste tine
ca fulgerul. În fond din suferință, nedreptate, neputință
și moarte s-a născut toată tragedia greacă, de fapt mul-
te din marile opere ale literaturii lumii. Fericirea în
înțelesurile ei omenești comune nu a iscat nicio operă
artistică semnificativă, pentru că n-a impus nicio
transfigurare, nicio sublimare a ființei. Mai mult, for-
mele facile ale fericirii au condus la dispoziții vulgare,
la indolență sufletească și la foarte confortabila medio-
critate a omului mulțumit de sine, care se transformă
pas cu pas în paiața propriului cult eudemonic. Feri-
cirea, dacă nu ia forme mistice, este un animal care
flămânzește pe măsură ce-l hrănim, a cărui voracitate
e alimentată de substanța cu care îl satisfacem.

Titlul cărții – A doua viață – trebuie luat în sen-
sul literal, chiar dacă nu este foarte ușor de înțeles ce
înseamnă „viață” în această ipostază – dusă prin altul,
un supraviețuitor, ca să formulez doar ideea. Adică,
viața celui plecat altoindu-se pe viața cuiva rămas în
urma lui și compunând laolaltă o formă de post-exis-
tență pentru cel dintâi, iar pentru celălalt o formă de
dublare a propriei vieți. Aplicat vorbind, a doua viață
a Marianei fiind trăită prin preluarea ei de către scrii-
toare, sora, dar nu numai în formula evocării, reme-
morării, ci și prin procedeul mai profund pe care l-aș
numi circumstanțiere. Consider important de obser-
vat aici că Mariana de după moarte este și o altă sau a
doua viață a surorii care scrie despre ea, nu doar for-
ma circumstanțială ce produce alteritate internă în
viața scriitoarei. A doua viață înseamnă transfer și



iar acesta din urmă pare să fi căpătat o nouă formă,
chiar o nouă viață.

Dar există și diverse grade intuitive de compor-
tament străveziu, de la simpla imitație – mă fac că
sunt altul, îmi schimb vocea, îmi compun mina lui,
adopt ticurile lui, imit vorbele și gesturile lui – la inter-
pretarea artistică sau chiar formele patologice de bo-
varism sau disociere a personalității. Foarte diferite
între ele, acestea au totuși un numitor comun: o per-
soană concretă este și celălalt, rolul, nu doar ea însăși.
Aici este vorba nu doar de interpretare, ca în teatru, ci
de fuziune cu celălalt, de îmbogățire a propriei perso-
nalități cu personalitatea celuilalt, care circumstanțial
coabitează – eu sunt și celălalt, el este circumstanță a
ființei mele.

Nicoleta Dabija dezvăluie în multe episoade ale
cărții astfel de momente de străvezime, în care o ve-
dem pe ea, dar prin ea pe Mariana: la biserica St.
Mary Abbots din Kensington, Londra, unde, în timp
ce studia o plăcuță comemorativă a unei oarecare
Marianne simte căldura, suflarea și emoția exaltată a
prezenței sorei decedate, arsura în spate a privirii
acesteia, apoi, a doua zi, prezența ei ca o umbră prin
simpla rostire a numelui, pe strada Oxford din Lon-
dra, iar ceva mai târziu în București. Epifania Maria-
nei se lega în chip intim de numele2 ei scris sau pro-
nunțat, dar nu numai. Prin ceea ce am putea vedea
drept substituție de tip magic, lucrurile, obiectele,
accesoriile, hainele Marianei păstrau încă ceva din
vechea lor cosubstanțialitate cu posesoarea, iar atunci
când le folosea Nicoleta, acestea provocau manifestarea
Marianei, o epifanie a ei. Practic, pe seama acestor
substituente cu încărcătură mana3, adică impregnate
de o esență secretă a Marianei, autoarea intra imediat
în legătură cu sora, dar și mai interesant, intra în pie-
lea acesteia, îi împrumuta „viață”. Cred că este limpe-
de pentru cititori că nu e vorba de vreun ceremonial
spiritist, de vreo formă specială de invocare, alta decât
rostirea numelui sau gândul la sora ei. Apariția, de
fapt, simțirea prezenței Marianei se produce spontan,
natural, fără vreun ritual de pregătire, prin puternica
afinitate și legătura indestructibilă a celor două surori,
aș zice prinmana care le leagă.

Multe alte fenomene de străvezime găsim în
vise. Pare firesc să-i visăm pe cei din familie după
moarte, însă este importantă și frecvența și scenogra-

fia viselor. Pentru Nicoleta Dabija visul devenise un
loc al întâlnirilor frecvente cu Mariana, aproape un
fapt natural, ceva și predictibil, și sigur. Interesant
este, însă, din punctul de vedere al ideii pe care am
vrut s-o schițez – că în anumite situații autoarea devi-
ne actor în sensul specificat mai sus, interpret natural
al „rolului Mariana”, deci „a doua viață” a acesteia –
un vis în care se vede în casa unde sora ei a murit, cu
aceasta întinsă pe pat, iar în oglinda în care se reflecta
din întâmplare, chipul ei este înlocuit de cel al Maria-
nei, mâinile transformate în mâinile surorii, în între-
gime substituită de soră și, de fapt, murind în locul
acesteia. Nu doar să trăiești, printr-o fuziune greu de
explicat, viața surorii, dar și să mori moartea ei, am-
bele substituții simțindu-le cu cel mai adânc sentiment
că e vorba de tine, de viața și moartea ta. Revelația
este uluitoare, apoteoza unei dramaturgii substitutive
perfecte. Interpretarea unui rol devine realitatea însăși,
iar ceea ce ai crezut că e doar un joc de teatru este
chiar adevărul. Tu ești ea. Acest adevăr nu ține de
nicio logică, nimeni nu ți-ar putea explica ce înseam-
nă asta, cum e posibil și ce ar trebui să înțelegi din
asta. Trupul moare în locul surorii, iar sufletul devine
sufletul Marianei, care părăsește senin încăperea prin
fereastră fără vreo opreliște, iar afară îl vede pe Alex,
copilul Marianei, plimbându-se prin parc cu bunica,
mâncând floricele de porumb, din care sufletul sub-
stitutiv ciugulește cu apucătură de pasăre.

Visul revelează schimbările pe care sora le su-
feră dincolo. Eliberată de trup, aceasta nu mai are
vârstă, devine simplu corp de lumină care poate lua
orice formă, orice vârstă, care se plimbă dezinvolt
prin paradis și își ia sora într-o călătorie dantescă, să-i
dezvăluie fericirile de acolo, câmpurile roșii și mările
verzi, extazele și necondiționările fizice ale tărâmuri-
lor cerești. Fiecare este parte a lumii, a vieții celeilalte.
Mariana mai trăiește din când în când și în anumite
feluri aici, iar sora ei, Nicoleta, gustă sau are cel puțin
revelația onirică a lumii de dincolo. Fiecare este o a
doua viață pentru sora ei. Viață aici și dincolo pentru
fiecare, dar din perspective diferite, viață înainte și
după dusă de fiecare pe seama celeilalte.

Este sau nu o ficțiune, o închipuire literară a
Nicoletei această a doua viață a surorii Mariana? Ca
să nu greșesc în răspuns, ar trebui să lămuresc pre-



zumția cu care citesc cartea, consensul meu cu autoa-
rea. Știu că totul este adevărat până la momentul
morții și mai știu că toate situațiile, intransmisibile,
de întâlnire cu sora în circumstanțe speciale precum
visul, sentimentul prezenței invizibile etc. sunt trăite
de autoare, deci experiențe proprii. Ca forme ale ex-
perienței, deci reale, sunt adevărate în alt registru
epistemologic. Altfel spus, adevărate ca revelație, ca
influx cognitiv și emoțional – ceva care se dezvăluie,
se comunică și se întâmplă strict în acel fel și în acele
momente. Trăirile personale nu sunt închipuiri, ci
adevăruri conjuncturale ale experienței proprii. A nu
crede așa ceva este ca și cum te-ai îndoi că cineva tră-
iește, pentru că nu are viața și trupul tău sau te-ai în-
doi că cineva iubește pentru că nu are emoțiile tale și
iubitul/iubita ta. Cea mai absurdă, mai puerilă formă
de dubitație.

Adevărurile nu sunt întotdeauna comune, deși
o condiție a lor trebuie să fie plauzibilitatea. Evidențe-
le, situațiile la care toți avem acces în același fel, în con-
diții identice, pe care le experimentăm și reprezentăm
aproximativ identic – adică tot ceea ce ține de lumea
comună – nu trebuie nici argumentate, nici crezute.
Ne scăldăm în ele, respirăm în ele, facem corp comun
empiric cu ele. Dar situațiile particulare, ceva care ți-
ne doar de experiența individuală într-un context sin-
gular, ceva care nu se poate transfera asupra altora,
nici reproduce pentru că are aspect de unicitate, intră
în alt registru. Este o specie de adevăr care trebuie
crezut. Adică prezumția noastră, din afară, trebuie să
fie aceasta: dacă s-a întâmplat cuiva, dacă este experien-
ța lui, pe care o descrie, mărturisește sau imaginează,
este coerentă cu natura lui, se produce ca epifenomen al
existenței lui, deci are valoare și sens. În realitate, ceea
ce face ca experiența noastră omenească să nu arate
ca un behăit în turmă este tocmai unicitatea vocii fie-
căruia, particularitatea trăirilor, emoțiilor și gândurilor
lui, ireductibilul său, excepția de la nota comună. Des-
pre așa ceva este A doua viață, despre unicitatea expe-
rienței autoarei cu sora trecută de pragul morții.

Sub aspectul experienței posibile, a doua viață
a Marianei, trăită prin sora ei și în condițiile de repre-
zentație circumstanțială despre care am vorbit, este
un fenomen cu totul plauzibil, fără conotație metafo-
rică. Prin ceea ce scriem este adevărat că sugerăm,
descriem, dar în egală măsură și dăm substanță pentru

anumite forme de manifestare, creăm condiția litera-
ră pentru exprimarea anumitor forme de adevăr. Llo-
sa vorbea de „adevărul minciunilor”, de o anumită
„epistemologie a ficțiunii” pe care literatura o conți-
ne. Eu vorbesc aici de „adevărul simțirii și visării” –
formă de semioză cu aceeași validitate ca orice altă
experiență asumată, înțeleasă –, și de o fenomenologie
a sentimentului vital substitutiv, care de fapt trebuie
urmărite de-a lungul cărții Nicoletei Dabija pentru a
înțelege ce face autoarea scriindu-și textul. Diferit de
ceea ce credea Austin, ea nu „face o realitate” cu cu-
vintele, nu induce o iluzie, nu ne amăgește ficțional, ci
doar „dezvăluie” ceva deja existent, relevant și expre-
siv, printr-un fel de ceremonial hermetic oferit în
manieră literară.

În loc de rezumat, să mai fac aceste precizări.
În mod evident, avem de-a face cu un text, deci un
lanț narativ care în primă instanță nu impune adevăr,
ci descrie stări, evenimente, situații, gânduri. Toate
acestea țin strict de atelierul literar. Dar acest lanț na-
rativ este încărcat de ceva care nu este produs literar –
viața și moartea Marianei – și prin subiect textul de-
vine evocare, amintire, reamintire. În bună măsură,
ceea ce este evocat este retrăit, chiar dacă în forme
diferite, este o „nouă viață” a faptului evocat. Reamin-
tirea este suport pentru anumite forme de retrăire și
face din substanța memoriei parte a vieții.

Valoarea cărții A doua viață cred că trebuie ur-
mărită în aceste două registre: al eticii reprezentării
postume – anume, prin jocul de teatru constituit de
faptul că autoarea devine interpreta de circumstanță a
vieții Marianei – și, celălalt, al epistemologiei memo-
riei personale. Aceasta din urmă, memoria personală
are statutul fenomenelor unice, irepetabile, iar singu-
ra cale de acces la conținutul lor este descrierea. Asta
face din carte o formă de revelare, destăinuire a tipu-
lui de unicitate constituit prin trăirea reprezentativă a
unor scene din viața surorii. În esență, este vorba de o
carte sibilinică, pentru că, dacă cititorul este cinstit cu
sine, va admite că toată legătura autoarei cu sora
moartă rămâne definitiv enigmatică, că află câte ceva
despre formele acestei legături, dar nu o poate înțele-
ge chiar dacă ar fi să ia tot ce citește drept literă de
adevăr. Tensiunea acestui rest obscur, ireductibil, în-
carcă de fapt lectura cu atmosfera fascinației, conferă



textului funcția dezvăluirii ritualice.
Dacă are vreo valoare ceea ce am subliniat prin

etica reprezentării postume și epistemologia memori-
ei personale, atunci cartea Nicoletei Dabija este un
document care trebuie studiat, care nu poate fi expe-
diat după o simplă lectură, oricât de empatică ar fi ea.

________________________________________

1 . „Mariana a II-a s-a născut la Londra, în ziua de 13
noiembrie 2014, ora locală 11.32.”, p. 44.

2. „... am strigat-o din nou pe sora mea, chiar în

aglomerația de pe Oxford Street. A venit. Într-un amestec

straniu de entuziasm, tulburare și spaimă, am chemat-o

iar și iar: Mariana, Mariana, Mariana! De fiecare dată a

fost cu un pas în urma mea. Habar nu am ce o fi având de

făcut în lumea cea nouă, poate o scot de la vreun congres

cu îngeri ori cu glasul meu îi tulbur apele veșniciei, însă nu

se supără, mă ajunge mereu, imediat după ecoul numelui

ei, abia desprins de pe buzele mele.

Și în București, o lună mai târziu, ne-am regăsit. Atunci

mi-am închipuit că o fi de vină valiza ei. Doar ne petre-

ceam vacanțele împreună în ultimii aproape trei ani.

Aveam grijă de ritmul bolii și mă bucuram deopotrivă de

fiecare posibilitate a Marianei de a ieși în lume. Alergam

de ici-colo și uitam că ceva avea să se întâmple și de acel

ceva noi nu putem fugi cu adevărat. Ne va ieși în cale. Ei,

mai întâi. Dar nu mă las nici eu mai prejos de moarte,

continui să o iau pe sora mea peste tot, chiar astfel,

înhățându-i valiza, îmbrăcându-i hainele, purtându-i

bijuteriile, imaginându-mi cum i s-ar părea fiecare loc

nou, ce comentarii ar face, cum ar râde apoi.”, pp. 43-44.

3. În sensul magiilor arhaice, desigur, ca substanță

esențială ubicuă, rafinată a lumii care permite comunica-

rea persoanelor între ele, cu lumea morților și cu natura,

chiar cu obiectele.

4. „Deodată am priceput că este camera în care murise

sora mea. M-am uitat de două ori în oglinda ușii. Presim-

țeam ce va urma. La a treia privire chipul a început să mi

se transforme în chipul Marianei, iar trupul s-a cutremu-

rat de un fior necunoscut și rece. Îmi priveam îngrozită

mâinile tremurânde, luând forma alor ei. Deși în pat zăcea

trupul surorii mele, înțepenit, murisem în locul ei. Am

început să plutesc, aproape să zbor, mă loveam de pereți,

dar continuam să caut senină o ieșire. M-am apropiat de

geam, care m-a lăsat să trec fără să se spargă. Eliberată de

trup, de trupul ei, eram sufletul Marianei. Afară m-a

întâmpinat Alex și mama. Copilul ducea în brațe un vas

mare cu floricele de porumb. M-am apropiat coborându-

mi zborul și, asemenea păsărilor, ciuguleam.”, p. 90.



ANDREI ZANCA

ACELE NOPȚI

când mă întindeam pe iarbă
contemplând cerul, neștiind
că priveam în mine însumi / mă uitam

și mă uitam la cei din jur, neștiind
că te îndrăgeam pe tine în ei:

nu cum ar sfârși, cum ar putea începe
lumea, unde mai întâi trebuie
să fii înainte de-a avea

unde omul real
e nezărit - singura certitudine
fiind moartea, cum se spune atât de des

și-am închis ochii
spre a mă deschide prin auz vederii

grație acestui sentiment de înserare
târziu / au ațipit până și păsările, deși
în zori din glasul lor se va desprinde treptat
harta zilei, tu însă dormi, dormi mai departe

și lasă-i, lasă-i să aibă dreptate cu orice preț:
tot teamamorții îi îndeamnă la asta, și nimic

nimic nu se va schimba câtă vreme
nu ne va pătrunde dârzenia blândeții.

dinspre coline
au început să bată clopotele amuțindu-le
glasul, apoi și-au reluat întrepătrunderea
gingaș-limpezită de orice insinuare umană

INSOMNIE

să străbați pădurea
când după ani de trudă doar noaptea
somnul nu se mai lipește de tine decât în zori.

să traversezi înseninat de înfrigurare
această anticameră a unui nume

dinspre care iubind, nu mai poți fi mânuit
nu-i oricui la îndemână.

învăluit în ecoul vieților mele paralele
pășesc așadar printre coloanele arborilor
sub vitraliile spumegând de stele, și-nchid ochii

oprindu-mă.

doar apa picurând
peste frunzele stinse, iarna
mistuindu-se-n orizonturi, depărtările

sunt în mine, lumea
dormind între coperțile dosarelor.

lângă o bancă un câine își cufundă botul
într-o pubelă răsturnată, netulburat
de pașii mei, acum la întoarcere

zăresc în iarbă o seringă și mi-l închipui
pe cel ce a gustat din eternitate și

nu mai poate trăi în lumea asta unde
o bătrână tocmai trece parcul
cu o sticlă de lapte în plasă.

mă uit pe furiș la ochii vii, la chipul ei
caligrafiat de timp, și-ntr-un târziu
doar parcul pustiu, murmurul
matinal al păsărilor
în somn



concert transilvan pentru foșnet și pădure

Stau pe prag și plouă.
plouă înserat peste grădini.

Picuri de liniște între picuri de ploaie
se mistuie-n adânc, cât cuprinde privirea
cât adânc de auz

ca o durere stinsă în splendoare, însă
cum să faci o disecție când lipsește leșul?

Suferința coboară ori înalță
dacă o traversezi fără jeluire
și nu intri în mezalianță cu ea

însă prea mulți rabdă.
rabdă cu o febrilă
nerăbdare.

Să fie astfel încât, dacă durerea și suferința
nu cunosc un răgaz, să ne obișnuim
încet și cu ele, cu această

viață pe caste în care ura
urcă și disprețul coboară?

De copil mi s-a tot spus
din toate părțile, cine sunt
cine trebuie să fiu, însă eu
știam de pe atunci că-s altul

funciarmente inadaptabil

într-o lume în care
nu există cetățeni
doar supuși

Aproape toată viața
mi-am petrecut-o camuflând asta
altminteri lumea m-ar fi terminat
de la o zi la alta

asumarea - m-ar fi frânt
m-ar fi băgat în groapă, vorba lui Kleist:

„pentru mine nu există
remediu în lumea asta“

Într-adevăr, dacă vrei
să înțelegi, să ierți un om
ascultă-i povestea copilăriei.

Pare că totul se trage de la rănile
netămăduite ale copilăriei.

eu am încercat să folosesc cele scrise
spre a descoperi cele nescrise, atemporale
și concomitent, actuale

am băut cu toții spre a fi privit
ca unul din ei, și-am citit biblioteci întregi

spre a mă convinge c-au mai fost
și mai sunt și alții ca mine

și tot însingurat am rămas

în vreme ce mulți marșau
și se adaptau, însă lumea

devine, se preschimbă, pe potriva
a ceea ce iubim, cui ne dedicăm
în timp, nu-i așa?

Mulți îndrăgesc însă lucrurile, făcăturile
profitul și puterea, mai mult decât aproapele

cum spunea și Bunicul: fără de dumnezeu
în inimă, nici unire, nici vreo schimbare.
iar, dacă nu intervine în lume e pesemne
spre a ne trezi, spre a vedea ce am făcut
din ea - și surâdea, privindu-mă

mintea justifică totul. inima, nimic.

și astfel, însingurarea mea a sporit în vreme
însă nu am fost și nu sunt niciodată singur.

de vreme ce haosul e tot ce nu se înțelege încă
tot pe-atât de lipsit de întâmplător e hazardul.



și prieteni, ci cu oameni care au parcă
au o anume sarcină de împlinit, oameni

cărora empatia, compasiunea
le este necunoscută

treji cu toții în crâșmă și somnolând
în biserică, căci masele iubesc trădarea
însă nu și trădătorul

astfel, mai întâi e anunțat un eveniment
care doar mai târziu are loc.

Îmi amintesc - cândva spuneam:
nimeni nu a fost vreodată
la înmormântarea unui suflet.

istoria pare să fie o arhivă a scufundării:
lume peste lume lăsându-se încet
pe fundul unei ape adânci.

totul otrăvit lent sub cerul greu
sub dârele cernite ale morții, prinși
în probleme orizontale peste
un meleag de cimitire.

doar aducerea-aminte ne va
întoarce din nou Acasă, însă
cât înger și
cât demon
e în fiecare?

fiecare-și poartă-n cârcă păcatele.
unii le regretă, alții le dosesc
în adânc cu o împăcată
ură de sine.

Să te asculte cineva fără întrerupere, face bine
însă cine te mai ascultă acum, când timpul
e un lux?

Vine o vreme când din toate cărțile
de pe rafturi, nu mai deschizi decât două-trei
pe care le ai la inimă

Aici ne lasă pădurile.
se retrage încet și
îngerul apelor

totul pare a fi ca atunci când prin gândirea
fără de conștientizare se ajunge într-un punct

dinspre care începe autodistrugerea
și nu mai posibilă nici o reîntoarce.

Când bezna îngheață, demonul
apare în costum, vorbind cu
glas de serafim

Așa a fost, să fie?

Plouă. plouă firav.
și eu sunt încă tot pe prag
și-ncet mă pătrunde mireasma
pământului umed coborând adânc

peste o pace nestinsă

Fiecare clipă e un proaspăt
act al creației: unde e iubire e mereu
și cale, și astfel, ne reîntoarcem
mereu la cei blajini

divinul fiind nădejdea
și numitorul nostru comun
cum apa e neînchipuit mai mult
decât formula apei

deși azi nu mai vorbim cu cunoscuți



marmuri murmurătoare,/ Tărâmul ei magnanim/
Marea acoperă lumea toată!

Titlul e uşor înşelător, fără nimic peiorativ, ci
doar, cu o fină ironie, de a evita ceea ce ni s-ar părea
excesiv, exhaustiv. Am aminti doar cinci emergenţe,
din poemele lui Saint-John Perse, şi în felul acesta, am
defini insondabilul: Marea e imprescriptibilă, irecuza-
bilă, nelocuibilă, imemorială, ireproşabilă. Poetica lui
RVG e una de laminară oglindire, reflectare şi răsfrîn-
gere a ceea ce numim cu un singur cuvînt: irepre-
sibilul. Marea nu are alternativă, fiind univocă, ea e şi
conţinut şi conţinător. Cum procedează RVG? Por-
neşte întotdeauna de la marea lui întâlnire cu Marea,
înzestrat cu darul treimic al cunoaşterii, cu rezolvări
prozodice personale, încît, dinamica dramatică a apei
capătă dimensiuni umane şi cosmice, în tot largul
unei eliberări de un prea plin copleşitor. Partitura va-
lurilor e una a vămilor şi a ispăşirilor. Felul în care
compune, din alcătuiri fragile, picătură cu picătură,
silabă cu silabă, prin înţelesuri criptice, RVG recom-
pune, cu îndemînare argonautică, un recviem poetic,
în ritmul fluid al figurării acvatice, o imagine poetică
a ocurenţei apei, ca neîncetare şi neîntrerupere a
limbajului ascuns, tăcut, însoţitor al poetului, evitînd
naufragii sau subterfugii.

Cîntecul înalt al mării nu e unul al sirenelor, ci,
mai degrabă o vibrare de harfă eoliană. Nici zglobiul
rîu, nici şoapta izvorului, marea e o entitate vie, un
chip oratoric al suferinţei. Poetul e şi el un navigator,
închide Ochiul Ciclopului şi aude vuietul neconsolat
al însumării acvatice. Poema mării ia formă de plural,
acvatii sau oceanoide, fiind o însumare de oratoriu
magistral. Din naufragii mitice, din reminiscenţe
erudite, RVG compune, în registrul epic şi noetic al
îndurării, un recviem al preaplinului, al persistenţei,
al neîntreuperii şi al solitudinii, cum doar Dumnezeu,
Creatorul, nu-şi uită creaţia: Iehova şi Marea nicio-
dată nu dorm.. ./ Ea bolnavă de neodihna căutării,/ Iar
El, Călătorul prin veacuri/ n-are nevoie de somn. Două
mări atunci/ eu întrezăream: una generică/ sau
livrescă, noţiunea de Mare,/ şi cea care tocmai mi se
zbătea/ zbuciumat la picioare. Singura vocaţie a mării
solitare e aspiraţia, oglindire a cerului, o ridicare la
putere a tensionării interioare. Am putea crede că
Marea, Magnanimă, ne inhibă, rămînînd tăcuţi,
contemplînd-o, numai că pe tărîmul ei, abisal,

GHEORGHE SIMON

Arcanele unei mări poetice interioare

Marea Iniţiere

La întîia lectură, dintr-o ochire, PoemaMării,
din fresca poetică a lui Remus Valeriu Giorgioni, mi
s-a arătat sfânta magnificare, în toată splendoarea
unei încîntări, purtat de valuri, din poem în poem,
din verset în verset, în vertij maldororian şi în decan-
tări barbiene. Element constitutiv al cosmosului,
maîtresse du langage fluide, apa, prin transparenţă şi
oglindiri, ne oferă un prilej de contemplare mută, ca
expresie a necuprinderii şi a neliniştirii. Lizibilă, la
suprafaţă, ca un neastîmpăr ludic, marea (îşi) ascun-
de, de fapt, abisul unei frîngeri, prin ecoul unei du-
reri nevăzute. O mare abisală, pe care poeţii au încer-
cat să o strunească prin versete retorice şi echivalenţe
metonimice. De la primul poem, avem inserate şi
înseriate, imagini ale mării şi ale rătăcirii, ocurenţe
ale vuirii, recurenţe ale ecoului şi ale tînguirii, amin-
tindu-ne repede de cealaltă mare, marea interioară a
sufletului, cu abisuri mult mai profunde decît cele
cartografiate, monotone, întrucît, nimic nu poate fi
mai expresiv şi intensiv decît angoasa şi suferinţa
unui suflet, imposibil de a-l cunoaşte. Schimbarea la
faţă a apei are o cu totul altă expresie, adîncă şi
ascunsă, intempestivă şi agresivă, decît cea în faţa
căreia ne oglindim sufletul, prin contemplare. Marea
şi ambardeele ei: curgerea învârtejită şi peroraţia/
Calmul ei, măreţia, plutirea prin spaţii/ (includerea
printre constelaţii)/ Marea: oracol-miracol-spectacol,
avânt şi grandoare/ pereţii de aur lichid, mişcarea
sărbătorească a valului/ statuia sa de sare unduitoare,



viaţă:destin/ mereu tulburat, în mişcare/ ca apa Mării
sau ca arca pe mare: Lectura lumii e Marea! Intero-
gativ, imaginativ, se întreabă poetul contemplativ, de
nu cumva, apele din cer s-au revărsat, pe uscat, şi au
rămas acolo, ca o lacrimă a lui Dumnezeu, ca o părere
de rău, spre lămurirea apelor, cîndva în dezordine şi
în şuvoi; restaurate, acum, prin retorica poetică a ne-
sfîrşirii, a necuprinderii, cu atît mai restrînsă şi mai
limitată, faţă de curgerea apei, în despletire, faţă de
izvorul apei cristaline. Acesta e şi rostul restaurării
poetice, din acumulări şi derivări lexicale, pînă devin
retorte şi arcane verbale, ritmuri ale încîntării aurorale.

Marea Înfăţişare
Între flux şi reflux, între neodihnă şi neîntre-

rupere, marea respiră şi aspiră spre eliberare, din
strînsoarea plinului şi din strîmtorarea adîncului, în-
trucît face imposibilă stagnarea, locuirea şi încreme-
nirea. Eliberarea mării, din arcanele limitării, e posi-
bilă doar prin răsfrîngerea luminii, a razelor săgetă-
toare, ca adeverire şi împlinire, metaforă a mîntuirii,
oglindire a lăuntricului, fără ascunzişuri. În doi timpi
şi trei mişcări, marea ni se arată, mai vie ca niciodată,
marea e propria ei lacrimă, neplînsă, conţinut şi con-
ţinător, ochi interior, cuibar rotit de ape, eminescian,
deopotrivă, nostalgie a clipei dintîi, început, fără de
început, clipire şi tresărire, auroră a trezirii, uimire şi
neliniştire, frescă princiară, poetică şi noetică a ceea e
mai expresiv, o izvodire din izvorul nesecat al vieţii.
Aceasta e calea poetică a transfigurării, prin ritmul
interior al neliniştirii, de a ni se arăta în toată splen-
doarea unui chip întruchipat, ca arhetip al genezei
neîntrerupte: Nici o clipită măcar/Marea mişcarea nu-
şi curmă/ din zorii zilei luminii şi până/ în cea de pe
urmă!

Poetul temerar, Remus Valeriu Giorgioni, ne
oferă imaginea unei explorări temeinice asupra acva-
ticului, eliminînd orice clişeu poetic, desprins de
catargul lui Ulise, deprins doar cu ecoul şi freamătul
eternei uimiri, de a avea privilegiul unei călătorii
solitare, înzestrat cu îndemînarea unui argonaut de a
fi bine orientat, armat cu toate trimiterile spre un
zenit, pornind de la cunoscut spre necunoscut. Fie-
care poem, din recenta sa frescă a mării, e un chip
inedit al mării, o metonimie a nestatorniciei umane,
în faţa eternei mări, mirări şi măriri eminesciene, cu
alunecări şi trepidări; un şuvoi maldororian, întruchi-

are înscrisuri şi peroraţii poetice, lexeme noetice,
neliniştiri şi abisuri, mai largi şi necuprinse răsfrîn-
geri, în Marea umană interioară: Identic cu Marea,
destinul căţii/ mereu în mişcare/ la fel ca o navă/
. . .Marea înseamnă mai mult/ ca suma spumoasă de
valuri. . .cum o carte-i mai mult ca suma/ semnelor sale.

Marea nu are moarte. Asocierile inevitabile, din
lexeme omofone, devin repede uimitoare metonimii,
versete epice, întrupări poetice, într-o manieră cu
totul personală. După ce ai admirat Fresca poetului
RVG, uiţi repede de întîia pagină albă , de unde ai
plecat, devii tu însuţi, corăbier solitar, călător, argo-
naut, plutitor, vagant, căutător, pe marea interioară a
sufletului tău. Te laşi furat, fascinat de necuprinderea
şi de profunzimea insondabilă, abisală, de a nu ră-
mîne la suprafaţa înşelătoare a unei impresii fugitive.
Marea îţi ia faţa prin frumuseţea ei cuceritoare, vehe-
mentă şi violentă, ispititoare: te vânează şi te pândeşte,
te urmăreşte şi prigoneşte.

Iniţierea, în taina căutării, e o artă poetică a
îndemînării, de a folosi toate indiciile ascunse, toate
semnele şi semnalele, pentru a nu rătăci, fără repere,
şi a te pierde în detalii inutile. Nu bănuiam că ar mai
fi posibilă o altă abordare a unei întinderi de ape, o
încercare de a da expresie a ceea ce ni se arată, fie ca
asociere a prea plinului, fie ca răsfrîngere a cerului.
Marea eminesciană e o însumare de ape ale cumin-
ţirii, ale liniştirii, o metonimie a oceanului de ape,
după furtuna vieţii şi după întoarcerea la matca vie a
amintirii. De la VoxMaris, laMare Incognitum, poe-
tul Remus Valeriu Giorgioni compune şi recompune,
din alcătuiri transparente, o mare interioară, cu o
îndemînare de înaltă pricepere şi înzestrat cu un acut
simţ al sondării, încît poetica sa e una a decantării, a
discernerii: Pe uscat, Poetul fusese acar. . ./ iar pe ţăr-
mul înalt ajunsese/ paznic de far.

Surprins, între două tărîmuri, marin şi celest,
cuprins de o nelinişte interioară, gravă, ochiul său
interior scrutează pînă în cele mai tainice adîncimi,
sub privirea severă a Creatorului: O Carte deschisă e
Marea/ iar Vântul/ o frunzăreşte gemând/ Ea răspân-
deşte în jur para-doxe, sintagme/ locuţiuni solilocvii
lichide/ Un permanent şi secret dialog/ cu divinitatea/
cultivă Marea-ntre spaţii/ şi constelaţii prin lirismul ei
radical, sfidarea retorică. La rândul lui Marinarul e-un
lector/ căruia Marea îi desfăşoară în faţă/ propria



pare cantemiriană a figurării neascunse, prin fiecare
fragment ademenitor, sclipitor, pe firmamentul fer-
vent al încîntării. Tocmai acum citesc pe internet că s-
a descoperit, în Marea Neagră, cea mai veche epavă,
intactă, din istoria omenirii.

Marea agonică, Marea gnomică
Mai mult decît prosopopee, auspiciile mării au

de înfruntat omofonii şi erudite trimiteri. Adjectivul
mare e în ocurenţă cu substantivul mare; marea con-
sună cu măreţie, însumare şi însemnare, prosopo-
grafie a Numelui, glomerul iniţial, încă de la începu-
tul, fără de început: Numele Mare e chiar Începutul/
vorbirii/zidirii. Cel care/ a creat Marea/ a modelat şi
uscatul! (numit Preaînaltul)/ Semnătura Lui sau pece-
tea/ e litera I/ gravată-n inelul din stelele-nalte/ Alături
de H-W-H, celelalte.// Marea cu înjghebările ei sidera-
le/ călătoreşte prin spaţii/ se recompune la loc, pe mă-
sură/ ce se destramă. În fiecare clipă, ordinea inte-
rioară a mării îşi răsfrînge chipul, multiplicat, restau-
rat, prin ritmul unitar, poetic, magnific, versificat.

Marea are ceva matern, ocrotitor. Numai în
franceză, omofonia mère/mer ne sugerează seman-
tica unei înduioşări, glossa unei eterne chemări, cum,
doar Joyce a înţeles, privind înapoi urma pierdută a
paşilor săi pe nisip. În dinamica formelor, la supra-
faţă, în neîncetată mişcare, intuim, în profunzime, o
pondere, în eternă centrare, osie nevăzută, în cores-
pundere, cu oglindirea cerească, a crugului cosmic, a
ordinii şi a ritmului. În peisajul apei marine, nu există
succesiune, nu există timp, ci, doar eternă mişcare, val
după val, eminescian, fără să se înece la mal: Vântul/
marea pe curat o transcrie/ pe file albastre şi tulbu-
rate/ făcând din ea/ un poem-poezie. E suficientă o
mică dună de nisip, şi, de îndată, forma, crescută din
nimic, s-a topit, cum nu ar fi fost. Numai poemul ră-
mâne, numai poeticul persistă, numai sunetul clopo-
tului scufundat, surd şi nemîngîiat. Nu putem adăuga
nimic care să tulbure armonia şi rezonanţa unei
partituri: Marea e o fiinţă uriaşă într-o piele universa-
lă, cum într-un distih al poetului Paul Éluard: L’eau,
telle une peau/Qui nul ne peut blesser.

Fericit e poporul cu ieşire la mare, inspirat e
poetul, RVG, şi cu bună îndrăznire de a se aventura,
în largul unei descinderi solitare, cu îndemînări de
explorator al unei mări poetice, interioare, şi cu iscu-
siri de glosator temerar a ceea ce e de necuprins şi
neîntrerupt recviem solitar.

DUMITRUCHIOARU

IZOLARE

”Lapte negru al zorilor te bem te bem”
(Paul Celan, Fuga macabră)

Aer negru al zorilor peste oraș
stau închis în casă
cu gînduri la fel de negre
picurate din imaginile funeste
repetate la televizor –
aer negru al zorilor depus în plămîni
un virus din răsărit
își caută acolo culcuș –
închis în casă mă spăl
mă spăl pe mîini după orice lucru atins
zgomot de pași pe scări
prin vizor văd doi oameni alb îmbrăcați
coborînd pe targă un vecin
e interzis să ieși fără mască –
aer negru al zorilor coronavirus
invizibil bob de orez
moartea-i un meșter din răsărit –
stau în casă și nu îmi ating
nici nasul nici gura nici ochii
printre rîndurile cărții deschise rînjește
invizibilul bob de orez
sar în picioare și privesc pe geam
strada-i pustie
vîntul împrăștie coșurile de gunoi –
zilele trec ca niște femei alb îmbrăcate
nopțile ca niște femei negru îmbrăcate
închis în mine cu gînduri la fel de negre
picurate din cerul adînc poluat
mă spăl pe mîini
pe nas pe gură pe ochi
un vecin îmi bate în zid
bat și eu
aceeași teamă ne ține departe –
trăim și eu și el
dar oare o să ne mai vedem  ?



Versuri de pe chei

Îmi plimb pe cheiul caspic
cum ar veni pe coapsa metropolei
îmi plimb
sau poate el mă plimbă pe mine
trupul acesta în carne și oase
și în gânduri
uneori și în fericire (pare-se
chiar și acum)
dar de cele mai multe ori în stare normală de viață
cu toate ale ei
cu plecări la munte, la mare
de obicei mai rare
dar și cu intrări pe la clinică
mereu... discret-cinică (unde
non-stop sunt în plină desfășurare
recensămintele paralele ale vieții
și neființei), iar la plecare de acolo
simt că parcă mi-ar fi scăzut sensibil

nemulțumirea de viață
provocată de impresia că în lumea aceasta
poți găsi de toate
în afară de ce ai nevoie.

Este important că în această viațămai găsești viața!
trupului acesta în carne și oase
și în gânduri
uneori și în fericire – cheia acestui adevăr
argintiu-lucitoare
în această dimineață
găsind-o pe chei, când
în fața mării
dar și în sinea mea, în exteriorul meu, în lume
trăiesc senzația că parcă aș fi pretutindeni.

Pescăruși, sturioni

Uneori
pentru ca să zbori
e necesar să fii crucificat

să zicem

LEO BUTNARU

POEMEDE LAMAREACASPICĂ (2018, 2019)

Prolog

Iubite coleg
și cititor
acu
îți propun din
și despre Baku
unele texte în varianta „definitivă”... – ei,
știi tu,
cu
sau fără ghilimele,
absolutul nu se găsește în stare pură,
nici în firea noastră,
nici în natură.

Pe vechi
pe nou
pe totdeauna
viața omului
dar și a atomului e
ca o inducție incompletă
sau altceva fizic
astronomic
necunoscut.



ca pescărușul răstignit un timp pe
crucea propriului trup

după care
săgetând
se înfige în creasta valului
vânând
sturionul caspic.

1 .III.2018

Minimalism cu sfeclă roșie

rapsodule, pe obraji ai sfeclă roșie
Hemid Herisçi

Restaurant de hotel. Chelnerul
exemplar la datorie
ne explică ce benefic e
pentru potolirea tensiunii
pentru reglare de glicemie
borșul din sfeclă roșie
de culoare intens-rubinie.

Noi suntem din tagma celor care
văd până și în bucate
oarece problemă de estetică
să zicem – zvâcnetul lucios de poezie
al borșului din sfeclă roșie
de intensă culoare rubinie.

Nici eu nu sunt din cei care
ar respinge borșul de sfeclă
binefăcătoare
închis-sângerie
însă la Baku prefer
obișnuita pe aici rodie.

3.III.2018

Ceai negru

Lui Salim Babullaoglu

Hotelul „Hilton”. Nume sonor.
Însă, în jurul lui, Baku-centru
relativ vuitor. Taclale poetico-amicale cu Salim
la un ceai negru. Negru
de mai nu se vede conturul oblic al
linguriței din pahar. Această miniaturală natură
static-acvatică, să zic, îmi readuce-n memorie
tinerețile înaintând spre mijloc de maturitate. Pe
atunci eram
într-un imperiu aducând deja a dispariție
prin care se întâmpla să hălăduim prin trenuri de zi
trenuri de noapte; spații marcate
de bătăile roților
și bătăliile distanțelor
dar și – sonor-strident-delicat punctate – de
clinchetul paharului cu ceai clătinat (să zicem,
să ne amintim) în trenul Chișinău KievMoscova

Leningrad
etcetera;

paharul cu ceai negru (pe atunci
probabil cel verde încă nu fusese aprobat de CC...)
lovindu-se de suportul din argentan
în acel tren de mers spre un alt univers
spre o altă hartă cu – iată –
Azerbaidjanul independent, spre
hotelul „Hilton”
spre formidabilul ceai negru
ce ne trezește amintiri libere aici
unde grăit-a profetic Zoroastru.



în siguranţă. Aşa că părinţii – aceiaşi părinţi care mai
târziu, cu prilejul plecării la oaste le construiau băieţi-
lor un geamantan masiv de lemn – îi dotau pe şcoleri
cu o trăistuţă purtată în bandulieră pe şoldul drept
(bănăţeneşte „străicuţă”). Acum, desigur, ar fi de pri-
sos să continuăm „paralela” dintre obiectul neînsufle-
ţit numit tăbliţă şi celălalt obiect, din zilele noastre ca-
re este aproape un calculator. Evoluţia este evidentă:
câte – şi mai câte – nu se pot realiza cu postmoderna
tabletă, inclusiv fotografii sau „filmuleţe” cu întâmplă-
ri fierbinţi, direct de la locul faptei (din clasă, instan-
tanee incriminante). Un singur lucru s-a pierdut defi-
nitiv, dacă le-am pune faţă în faţă: romantismul unei
vârste, dar o vârstă a umanităţii, nu doar a omului.
Probabil că, peste încă vreo sută de ani, când se va
descoperi altceva, obiectul numit tabletă va fi la rân-
dul lui perimat, luând locul interbelicei tăbiliţe.

... Dar altul este obiectul acestui articol. Vom în-
cerca o analiză în mare a felului cum a evoluat poezia
în ultimul secol. Accentuând asupra faptului că feno-
menul poetic este puternic legat de suflet, iar sufletul
omului n-a suferit schimbări majore de-a lungul mi-
leniilor; de unde concluzionăm că nici poezia nu tre-
buia să sufere transformări catastrofale. Fără a teoreti-
za de prisos, încercăm să ne păstrăm în limitele bunu-
lui gust al unui virtual cititor de poezie; gust care, pâ-
nă la urmă, ţine chiar şi de bunul simţ general, nu
numai artistic. Fiindcă trendul nu-l dau doar mişcă-
rile sau curentele literare – şi critica de vârf, care se
pliază adesea cameleonic după ele – , ci ar trebui să
păstrăm în ecuaţie inclusiv gustul public, părerea citi-
torului avizat. (Mulţi au impresia că, citind un poem
pe care nu-l înţeleg au pierdut timpul degeaba; dar ei
nu ştiu că acest exerciţiu defel inutil sau facil e un în-
ceput de cultivare a gustului.) Altfel, vom ajunge cu-
rând să ne citim între noi, sau nici măcar... Dar oare
n-am chiar ajuns?!

Noua dictatură: Imagine şi Oralitate

Ideea acestui articol mi-a fost furnizată dând
peste un număr mai vechi din „Ziua literară”: nr. 124/
oct. 2004, în care am re-descoperit lucruri interesan-
te: Un interviu cu Rodica Draghincescu, iar la rubrica
puzzle articolul lui Gabriel Chifu, Noua epocă teocra-
tică. Era un număr de tranziţie între Cenaclul USR

REMUS VALERIU GIORGIONI

Despre ideea de progres în literatură

De la tăbliţă la tabletă

Cei care au acum peste optzeci de ani au urmat
clasa întâi în anii din preajma sau din timpul războ-
iului. Pe atunci, scrierea/scrisul se învăţa pe un obiect
numit „tăbliţă” (în contrast evident cu tabla mare din
spatele catedrei). Aceasta era exact de mărimea unei
tablete electronice din zilele noastre, dar cu urmă-
toarele particularităţi: Dintr-un material dur şi casant
(ardezie), tăbliţa avea o ramă de lemn pe care erau
înscrise literele alfabetului şi cifrele până la 10. Pe o
parte erau desenate linii, pentru scrierea literelor, iar
pe cealaltă pătrăţele – pentru cifre, evident. Se scria
cu un „grif”, un creion de grafit masiv. - Un mic orifi-
ciu în partea de jos, în care se ataşa un buret pentru
şters – ca în cazul amintitei table mari. Pe tăbliţă, ele-
vul migălea primele semne: cârlige şi bastonaşe, chiar
primele litere, urmând ca, deprinzând tot mai bine
nobila artă a scrierii, după un trimestru sau două să
le transcrie într-un caiet. (Am stat de vorbă cu cineva
născut în 1936 care în 1943 era elev în prima clasă.
Motivaţia lui era că un şcolar începător ar fi mâzgălit
multe caiete cu tocul lui dotat cu o peniţă; ar fi putut
vărsa chiar călimara cu cerneală, dacă nu s-ar fi prac-
ticat metoda tăbliţei. La acest om am văzut şi miro-
bolantul obiect, care apare în foto.)

Dar toate aceste unelte de scris, şi mai cu seamă
fabuloasa tabletă, uşor friabilă, trebuiau transportate



condus de Mircea Martin şi noul cenaclu, „Euridice”,
al lui Marin Mincu; număr în care se anunţa şi moar-
tea lui Geo Dumitrescu, de la care au trecut – iată –
15 ani! Antologia poetică z.l. este onorată de Gellu
Dorian, iar vizavi, la proză, un fragment reprezentativ
din romanul Supunerea, de Eugen Uricaru. Cronici de
Gabriel Coşoveanu, B. A. Stănescu, Alex. Matei, obiş-
nuita diligenţă cu lunetă ţinută de Marian Drăghici,
„lunetistul de zi”.

Dincolo de nostalgia acestor rememorări (am
publicat noi înşine în acest supliment literar), am re-
marcat în opiniile exprimate de G. Chifu la rubrica
amintită că problemele ridicate acolo sunt după 15
ani cu atât mai actuale. Ieşirea din Galaxia Gutenberg
- sau cel puţin din suportul ei tipărit - ni se profeţeşte
de ani buni, determinând „rolul periferic” al literatu-
rii, rol care poate deveni într-un târziu de-a dreptul
decorativ. De multă vreme - de la hotarul lui decem-
brie 89 - se produc, într-un amarnic crescendo, aten-
tate la ceea ce remarcabilul poet numeşte „lectură în-
singurată” – „şi am pătruns într-un timp unde hege-
monia este a imaginii şi a unei noi oralităţi”. (Dar, ne
întrebăm noi, hic et nunc, dacă au de suferit lecturile
în tăcere şi retragere din cotidian, ce se va întâmpla cu
lecturile colective, altfel zis „publice”? Dacă n-avem
timp să mai citim în solitudinea fiinţei-şi-locuinţei,
vom mai găsi oare în viitor amatori dispuşi să ne
asculte declamând pe o scenă deschisă?)

Concluzia dureroasă a lui G.C. - în urma reve-
nirii noastre cu picioarele pe pământ după o
(oareşcare) revoluţie şi potrivirii ceasurilor cu ora
planetară - este următoarea: „Tirajele s-au prăbuşit,
literatura şi-a pierdut cercul de lumină, pentru ea
noaptea strălucitoare a balului s-a terminat şi nu pare
s-o aştepte decât un nesfârşit anotimp rece petrecut
lângă vatra stinsă, ca o Cenuşăreasă” (s.n., articolul
citat). Sunt aprecieri care, dacă eşti mai slab de înger –
cum sunt, în general, poeţii – te-ar putea face să-ţi dea
lacrimile... Dar e posibil să mai existe încă speranţe –
dovadă vie stau cărţile de poezie şi proză ale
articlierului, publicate între timp şi atât de bine
prizate de publicul cititor. (Aşadar, avem motive să
continuăm şi noi analiza aceasta subiectivă!)

Un alt aspect atacat este vizibilitatea/ notorie-
tatea scăzută în postcomunism a unor mari scriitori
(prozatori în principal, dar şi poeţi). Dar dacă aceştia

nu s-au ştiut adapta la noile condiţii/cerinţe? – sau
pur şi simplu drumurile artistice pe care apucaseră
încă de la început s-au dovedit ulterior nişte fundă-
turi. E drept că asupra unora din ei grevează unele
mici-mari compromisuri pe care le-au făcut cu ideo-
logia. (În lumea literar-artistică se-ntâmplă şi unele,
nu puţine, ciudăţenii: un poet s-ar fi apucat să înlo-
cuiască peste tot în poeziile sale numele lui Ceau-
şescu cu cel al unui mare voievod moldav, „vânzân-
du-le” astăzi – când nici măcar nu se mai „poartă” -
ca patriotice! Cei mai înverşunaţi atei au începu să
publice poezie religioasă, sau, ca Ceauşescu, să-şi
înmormânteze părinţii cu şapte vlădici.)

Un alt punct fierbinte al discuţiei, în numitul
articol din „Ziua literară” îl constituie eternul conflict
dintre generaţii. „Război cu accente adesea isterizate”
(G.C.) în care – afirmă în stilu-i caracteristic poetul –
„eu, unul, nu cred, chiar dacă ar fi să pier răpus de
una din salvele lui inexistente!...” Noi zicem că aceste
salve nu sunt chiar inexistente, ci mai degrabă semi-
vizibile – ca zidul despărţitor dintre personalitatea
scriitorului comunist şi cel actual: un zid „transpa-
rent şi de netrecut”. (Apostolul Pavel zice undeva prin
epistolele sale: „Mă lupt, dar nu ca unul care loveşte
cu pumnul în vânt...” Se pare că marele apostol al
neamurilor are în vedere aici, pe lângă o zbatere inu-
tilă, un mare Adversar invizibil.)

Dar problema generaţiilor conflictuale este etern
actuală, şi nu numai în domeniul artistic, literar. Ne-
norocirea mare - remarcată şi în articolul cu pricina,
însă doar în subsidiarul lui translucid – este că adep-
ţii de azi ai imaginii atotstăpânitoare şi ai oralităţii
atotprezente în poezie nu mai pun accentul pe „acu-
itatea intelectuală sau puterea viziunii”. Ci pe un
cotidian amorf şi fără personalitate, fără transcen-
denţă – ba chiar pe o amoralitate care ţine loc de ceea
ce numeam noi „pe vremuri” talent şi realizare
artistică.

Aici are un cuvânt greu de spus şi „ingineria
textuală” pe care a bătut atâta monedă generaţia opt-
zecistă, inginerie care încă de pe atunci se reducea la
o anume îndrăzneală a scriiturii, complinind la rigoa-
re deficitul de talent literar real. Din această cauză
vârfurile generaţiei s-au consacrat mai degrabă îna-
fara poeticii proclamate, cea de grup, a generaţiei;
apucând-o pe-un drum singular, a evoluat fiecare sub



steaua lui. „Literatura şi-a schimbat domiciliul, locu-
ieşte azi strâmtorat, la periferie”, concluzionează poe-
tul. (De aici, probabil, şi preferinţa pentru „marginali”
a autorilor şi editorilor noştri de azi, urmând trendul
auctorial-editorial din Vest).

Dar concluzia articolului din suplimentul ziaru-
lui „Ziua” ne ajută nouă în continuarea acestei anali-
ze. Iată-l pe G.C. citând dintr-un nenumit teroretician
literar - o concluzie melancolică: „Poezia bună e difi-
cilă, cognitiv şi imaginativ, şi nu poate fi citită decât
de câţiva”. (Ba poate, am spune noi - o poate „încer-
ca” oricine; dar nu mulţi reuşesc cu adevărat a o şi
gusta. Şi credem că aceasta se-ntâmplă inclusiv din
cauza faptului că excursul cognitiv-şi-imaginativ este
uneori fără frâu; el nu ar trebui extins şi extrapolat la
infinit. Altfel ne trezim, ca filosofii sistemici, că stăm
de vorbă cu îngerii...)

Între Boemă şi Avangardă.

Dacă ar fi să ne întrebe cineva (?), noi am opina
că toată degringolada progresistă în poezie a pornit ca
o avalanşă odată cu Avangarda, la începutul secolului
trecut, iar poezia a început să se desfacă într-un evan-
tai necontenit emergent. Am validat prea uşor artistic
obiecte de factură îndoielnică, tatonări, experimente,
încercări fortuite de a schimba direcţia, a coti nepre-
cupeţit către altceva. Tot la fel cum s-a constatat ulte-
rior că unii sfinţi au fost canonizaţi cam grăbit...
Acum, desigur, n-am dori să se creadă că noi respin-
gem în totalitate mişcarea avangardistă: aceasta ne-ar
califica pe bună dreptate de acultural. Dar, pe de altă
parte, ar trebui să recunoaştem că Avangarda a avut
exagerările ei, soldate cu produse artistice minore,
fiindcă – nu? – opera literară este considerată, nu ca
intenţionalitate, ci după rezultatul obţinut, „produsul
finit”; s-a constatat că, în artă, orice program prea
riguros a produs artefacte, clone şi artificii, iar nu pro-
duse artistice viabile.)

În opinia noastră, Boema artistică este un feno-
men, în general, benefic: un nucleu al comunităţii
artiştilor, cu locuri preferate de întâlnire, obiceiuri
transformate în habitudini – devenite ulterior micro-
cultură. O comunitate de oameni desprinşi de reali-
tatea cotidiană, cu servituţile, mizeriile ei („micile mi-
zerii”, dar mai mult ca atât, cele mari). Dar şi aceasta

poate uşor deveni contraproductivă în situaţia când
membrii ei activi îşi fac din Boemă un mod de viaţă
exclusiv, petrecându-şi aproape tot timpul în bar sau
în cafenea, aşteptând momentul inspiraţiei sau
stimulându-l constant cu tutun şi alcool, dacă nu cu
energizante şi alte stimulente dubioase, nesănătoase.

... Revenind acum la comparaţia din debutul
acestui microeseu, mai precis la scrisul pe taste - pe
suport virtual, versus cel pe suport material, nu
putem să spunem dacă primul reprezintă neapărat
progres; depinde foarte mult de utilizator. Dar expe-
rienţa mai multora dă mărturie de faptul că orice
subiect la care meditează un autor este mai bine şi
mai aplicat fertilizat dacă gândurile sunt depuse mai
întâi pe hârtie, copiate şi recopiate de mână. Ca la
urmă să fie trecute „pe curat” – cum procedau copiii
în prima jumătate a secolului XX: de pe tăbliţă pe
caiet, iar nu viceversa. Direct la calculator se poate
scrie mai degrabă un articol de ziar sau de gazetă, fie
ea şi literară. Dar autorul contemporan este capabil
scrie şi un roman „în direct”: roman-fluviu, roman-
ocean...



LILIANA DANCIU

Socratic și dantesc în poezia contemporană

Referindu-se la mecanismele comerciale ale
lumii moderne, Matei Călinescu constată efectele con-
sumismului asupra cititorului de poezie care, ca reflex
al unei educații școlare minimale, rămâne prizonierul
formulelor poetice „clasice”, în contrast cu dimensiu-
nea inovatoare, experimentală a poeziei, tentată a de-
păși limitele specifice ale genului, poetul devenind „un
cercetător al înseși marginalității poeticului” (Călines-
cu, 2017: 293). Intim legat de traiectoria tot mai comer-
cială a editurilor românești, peisajul poetic contempo-
ran se înfățișează drept un conglomerat estetic etero-
gen, un haos post-postmodernist caracterizat prin mai
multe minusuri cu efect imediat asupra valorii cultu-
rale a creației poetice. Absența unor direcții estetice
noi (deopotrivă inovatoare) și a mentoratului artistic,
coborârea „profană” a poeziei în cotidian, supralicita-
rea derizoriului sau, dimpotrivă, a ambiguității a con-
dus, inevitabil, la o inflație de creații „moarte” estetic,
ne-în-suflețite de mișcarea sensibilă și inteligentă a
psyche-ului, simple combinații – unele luxuriante, dar
pur decorative, altele de-a dreptul simpliste – de cuvin-
te goale, fără mesaj. Concepția patriarhală a direcțio-
nării literaturii române de către un „spiritus rector” a
căzut de la sine în postmodernism, astfel că fiecărui
creator i-a revenit sarcina de a-și găsi propriul traseu
estetic, apelând la vechea metodă a creativității. În an-
tica ipostază orfică, poetul întâlnește inspirația în cen-
trul intersectării axelor ființei sale, în inimă. Acolo,

orizontala „profană” a cotidianului întâlnește verticala
„sacră” ce unește abisul emoțional de înaltul cunoaș-
terii raționale. În actul creației, asemeni unui făurar
alchimist, poetul supune energiile și (re)modelează
magma cuvintelor pentru a obține supremameta-morfoză.

O astfel de poezie întâlnim în plachetaNoduri,
publicată de Gabriel Hasmațuchi în 2018 la editura si-
biană Agnos. Discursul liric vizează o tentativă de cu-
noaștere metafizică a omului, prin armonizarea unor
aparente polarități, Eul și Celălalt, chipuri, în fapt, ale
diversității unității Ființei. În universul metafizic al
poeziei sale, Gabriel Hasmațuchi reconectează cu aju-
torul „nodurilor” fragmentul la unitatea originară. În
alchimie, Spiritul este considerat „nod”, cu rolul de a
uni contrariile – Sufletul transcendent, superior, ima-
terial de Corpul material, grosier, inferior (Cf. Drăgan,
2010: 201). În aceeași ordine de idei, titlurile celor două
părți ale volumului sunt construite cu ajutorul sintag-
mei „în legătură cu”, implicând ideea kantiană a relației
subtile dintre lucruri, respectiv dintre eternii poli onto-
logici, Eu și Tu, și cele trei forme pure apriorice de cu-
noaștere: timp, spațiu, cauzalitate. Prima parte se con-
stituie într-o profundă confesiune lirică vizând etapele
unei socratice căutări de sine și a sensului existențial. A
doua parte reunește treizeci de poezii de dragoste,
„cânturi” care slăvesc cu o candoare dantescă frumu-
sețea carnal-spirituală a iubitei, veritabilă Beatrice a
postmodernității.

Dintru început, poetul sibian se folosește de cele
trei tipare ale procesului de percepție a lumii pentru a
ordona și structura logic toate impresiile sale senzoriale.
În universul său poetico-filosofic, ne vom afla atât pe
coordonatele superioare ale cunoașterii raționale, cât și
ale celei sufletești, perceptiv-senzoriale, substanța lirică
atingând un dublu climax expresiv. Eul liric va identifi-
ca noduri vizibile și invizibile, palpabile și dureroase
sau, dimpotrivă, intangibile, dar nu mai puțin reale,
care unesc ființe lipsite de orice conectivitate în unita-
tea apriorică a Ființei. În dimensiunea sacră a memo-
riei, sunt puși „în legătură” cei ce sunt cu cei ce au
fost, oamenii prezentului cu strămoșii lor, copiii cu
părinții, omul de azi cu cel de mâine: „Stau pe margi-
nea unui abis/ și-mi pregătesc rostogolirea/ în mine
însumi/ să cad/ ca un gând devenit/ lacrimă pe mâi-
nile părinților,/ pe nodurile unor cruci/ cu numele lor/



În artele poetice ale lui Gabriel Hasmațuchi
constatăm predilecția pentru proiecția Eului în adân-
cimea insondabilului minții. În această poetică misti-
co-filosofică, mintea devine un haos pre-creație con-
ținând toate potențele cognitive, în care Eul creato-
rului nu a devenit încă Centru. Pe de altă parte, întot-
deauna rămâne o parte a minții imposibil de ordonat
–creativitatea originară. Irațională, abisală și incon-
trolabilă, teama „despică” ființa și, din „spintecături
perfect executate”, extrage seva „de cuvinte veni-
noase” (p. 21). Sacrificial ritualic, trupul poetului este
neîncetat sfâșiat de bacante până în punctul în care
acesta nu-i mai aparține, iar apolinicul se decantează
din dionisiac. Apelând la metafore-simbol, poetul
surprinde cele trei stadii ale creației poetice, tot atâtea
vârste ale devenirii poetului: prima se caracterizează
prin agresivitatea virilă, dar incontrolabilă și agresivă,
a tinereții, respectiv căutarea febrilă a materiei prime
lingvistice, acum inactivă și captivă („un mistreț
împăiat mă privește”); în stadiul intermediar, „prin
ceață/mâinile plămădesc din cuvinte” corpul material
al poeziei, veritabilă „locuință a veșniciei” purtate în
memorie; stadiul superior este cel al încununării
efortului spiritual (tigrul alb ce veghează zidirea fiin-
ței). Unele universuri poetice au soarta lumilor create
și distruse de divinitatea Kabbalei iudaice („Păstrez
un moment de reculegere/ în memoria unor poeme
sfâșiate/ de-un tocător de hârtie”), ambii creatori
fiind permanent atrași într-un nou proces creator de
aspirația sfâșietoare a „cojilor” spre o ființare întru
perfecțiune: „E o seară de sâmbătă/ și printr-o fereas-
tră îngustă/ văd roiuri de cuvinte/ destrămând tăce-
rea/ din trupuri semănate-n cimitir” (p. 20). Urmând
patternul creator al primului om, amestec de „lumină
și humă”, după modelul celest al lui Adam Kadmon,
creația poetică „materială” este precedată de cea
„ideală”, în „lumea/ de cuvinte fără umbre” (p. 23).

Cultivarea ambiguității limbajului, deopotrivă
denotativ și conotativ, conduce la o expresivitate poe-
tică surprinzătoare și, implicit, la acea mult dorită,
dar nu întotdeauna atinsă, diversificare a interpretă-
rii. Citită literal, poezia lui Gabriel Hasmațuchi ordo-
nează și suprapune sensuri altfel polarizate și contu-
rează un dublu univers, profan și sacru. Într-un viitor
incert al ființării, viața de aici și cea de dincolo vor
exista „în același timp” și, prin intermediul „luntrei

din trecut, din prezent, din viitor” (p. 7). Pierderea
unui prieten lasă un gol în câmpul vizual, dar aminti-
rea imperceptibilă a trecerii lui și ritualul schimbului
de „cuvinte liniștite/ despre noduri și momeli/ pentru
prins încă o zi” (p. 12) umple constant memoria cu
lumină. Moartea își pierde aspectul înspăimântător
de agent al neantizării ființei, întrucât, numită „viață
de apoi”, devine o nouă spațio-temporalitate, proiec-
tată sensibil în sufletul celuilalt, „viitorul ce ne pătrun-
de/ în inimi/ ca în locuința unor prieteni” în care „ui-
tarea/ își reprimește toate amintirile/ din memoria/ ce
nu le mai încape” (p. 13). Omenirea devine o succesiu-
ne neîntreruptă de Eu și Tu care iau locul unul altuia,
de nuntiri, pe Pământ și în Ceruri (p. 24), iar viața nu
mai este durată finită, ci înlănțuire nesfârșită, câtă
vreme „viața din mine/ se înnoadă cu a ta” și „ne în-
rădăcinăm chipul/ unul în asemănarea celuilalt” (p.
15). Poetul obligă polii antinomiilor „clasice” (timp/
spațiu; apus/ răsărit; moarte/ viață; constrângere/
libertate; nemărginire/ limită) să se atragă și să se ar-
monizeze până la punctul în care unul să ia locul ce-
luilalt pentru a se reordona într-o nouă cosmogonie
poetică: „După fiecare apus/ (...)/ spațiul devine timp
între cuvinte”, „un tărâm/ unde învățăm sensul liber-
tății”, „când ajunși la o limită/ ne mai trebuie o zi,/ o zi
doar a noastră” (p. 17). Cercul condiționării umane
închide ființa în sine însăși și numai cunoașterea divi-
nității o despațializează și dezlimitează. În imaginarul
poetic, Dumnezeu devine „pajiște fără capăt” (p. 18)
și „gând de necuprins cu alt gând” (p. 23). Viața de
fiecare zi e un cutremur al cărnii care generează timp
și creație, iar inima, în calitate de centru al unui micro-
cosmos, generează atât timpul fizic al existenței („și
orele fug din inimă/ într-o nesfârșită ștafetă”), cât și
timpul metafizic al creației („cuvântul mi-l duc,/ mi-l
aduc”), propulsând Eul la suprafața cărnii („Am scă-
pat de sub pleoape”), unde orele și cuvintele se împle-
tesc întru împlinire (p. 19). Într-un pseudo-psalm,
Gabriel Hasmațuchi se folosește de limbajul religios
pentru a crea o artă poetică sensibilă ce exprimă tre-
cerea poetului de la stadiul inferior marcat de impo-
tență spirituală, furor, uitare și pierdere de sine la cel
superior al practicării tăcerii, răbdării și abandonului
de sine întru liniștire generatoare de creație: „Am tă-
cut multe zile./ Și pe neașteptate/ mi-ai redat cuvin-
tele Tale de lumină” (p. 31).



(p. 41). Pentru poet, întâlnirea cu propriul sine crea-
tor este echivalentă întâlnirii cu Ființa, iar poezia
devine însăși locuința veșniciei.
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din spatele casei”, „luntrașul” și „călătorul”, totuna, ur-
mând, parcă, modelul mitic egiptean al celor doi frați
divini, Seth și Osiris, primul fiind luntrașul și luntrea
care transportă sufletul fratelui ucis mișelește. Într-o
altă artă poetică, „trecerea timpului” și acumularea
gnozei aduc înțelepciune creatorului, constructor
inițiat în tainele arhitecturii sacre a esteticului. Ima-
ginarul poetic este redat prin simbolul alchimic al
turnului unde se produce Opera, prin construire și
distrugere neîncetată, cu migală și dragoste, a mate-
rialului poetic. Din illo tempore, înaltul se răsfrânge în
adânc, eul individual se oglindește, narcisiac și ni-
etzschean deopotrivă, în sinele universal, „un ritual ce
mă privește și pe mine” (p. 26), iar creația țâșnește
liberă, eliberându-l pe stăpânul turnului.

Crezul poetico-filosofic al lui Gabriel Hasma-
țuchi pare a fi acela că omul și poetul, ființa socială și
eul creator corespund celor doi Narcis: cel de la
suprafața apei (a colii albe de hârtie) și cel din adân-
cul acesteia, separați de suprafața oglinzii, dar uniți în
privire, unul scrutând adâncul, celălalt căutând avid
spre înalt, fiecare, cu a lui „poveste”, exoterică, accesi-
bilă tuturor, respectiv ezoterică, revelată doar perso-
nal. Sintagma „narcisismul creatorului” este despovă-
rată de încărcătura peiorativ psihologizantă și racor-
dată la sensul mitic cosmogonic al gestului coborârii
geamănului divin în apele haosului în vederea scoate-
rii în lumină a materiei necesare creației: „Folosesc
acest dezavantaj/ ca pe o șansă/ de a descoperi cuvin-
tele/ ce dau sens poveștii ascunse/ din ochiul de apă/
în fața căruia îngenunchem/ și bem din el/ tot albas-
trul cerului” (p. 28). Înscris în aceeași logică mitico-
psihanalitică a dublului, jocul întrebare-răspuns din-
tre cele două euri (cel de la suprafața și cel ascuns în
adâncul hârtiei de scris, interfață și spațiu de tranziție
între cele două lumi) valorifică simbolismul complex
al vulpii: „natura umană contradictorie” (Chevalier,
1995: 473), „oglindă și dublu al conștiinței omenești”,
singurul animal care, salutând soarele, se poate trans-
forma în om, fiind „reflexul din oglindă” (Ibidem: 475).

În miezul ființei sale, „într-un ceas de melanco-
lie/ în care timpul/ miroase a măr copt”, poetul
Gabriel Hasmațuchi ne spune „povestea” regăsirii de
sine prin dialogul-destăinuire dintre „înger” și
„suflet”: „După îndelungate convorbiri/ urmate de o
tăcere/ de neînchipuit/ se aud în mine pașii Ființei”



la care nu mai sunt alți nuntași
și nici vreo grădină, îngerii se încruntă
la mine, la tine și la urmași
când ne văd cu barba căruntă.

Aș vrea cumva în cort să m-ascund,
să fiu doar o sticlire rece-n prund
a unei fărmițate cochilii.

De-ar fi să mă întorc, aș vrea să-mi fii
lăuntrica spirală pe care s-o urmez
pentru a sui întreg din ultimul botez.

Gel

Gel negru, gel albastru – nu contează:
același ger e, deși-’nmuiatat un pic –
ca, stând în el, să-mi țină mintea trează
să mai îngrașe grozavul mainimic.

Dar cine strică? Or, eu nu voi să stric
această iarbă care hibernează;
trecând prin ea, o fac cu multă groază
că, după iarnă, n-o să mai dea în spic.

Chiar dacă ziua mi-ar fi mai cât un veac,
mereu cernând-o, n-aș mai găsi vreun leac
adormirii ăstei făr’de nimica sfânt.

Un somn pustiu: o brazdă de pământ
pe care fluxul o dă de-a berbeleac
izbind-o-n osul frunții. Tot restu-i fleac.

IOAN MOLDOVAN

scrum pe masă

Măvoi ridica, voi lua laveta străveche, îl voi şterge

Mă pregătesc pentru alte petreceri
la care voi sluji demenestrel cântând după ureche
și de clovn bolnăvior pe lângă rege

Sunt până-n gât în ţara bătrână
a ceea ce n-aş vrea să recunosc
Aici singurătatea e stăpână
în mirosul recuperat de la mosc

Aici, ameţeala de-a fi e la fel
clătinării matinale a unui adolescent
Or, eu sunt doar un guru tembel
strigând oglinzii: sunt dement?

Stau acum într-o culă albă şi orbitoare
într-o hulă de sălbăticii –
îmi flutură peste oase doar pânza de sare
pe care n-ammai putut-o lepăda printre vii.

botez

Soare de mântuială, nori blegi, așternută
pe creștet, o lumină ca solzii la pește.
Vinul adoarme, pîinea se înăcrește
apa rămâne apă – e-o nuntă



EUGEN D. POPIN

Miron Kiropol, un prieten de suflet

Îmi vine tare greu să scriu aceste rânduri, să
scriu despre pierderea unui prieten de suflet. Un
prieten pe care am avut privilegiul decât să-l aud la
telefon în anii de când ființează revista Alternanțe.
Asta pentru că am amânat în fiece an vizita pe care i-
am promis-o, iar acum Miron Kiropol nu mai este
printre noi. S-a stins ieri 18.06.2020 dimineață în ora-
șul de pe Sena, lăsând în urma sa pe Elizabeth, soția
sa și îngerul său păzitor. Miron Kiropol este unul din-
tre cei mai reprezentativi poeți români ai literaturii
române. Poezia sa este profundă și întru credință, tre-
cut și prezent în același timp, revoltă și resemnare, atât
în poemele scrise în limba română, cât și în volumele
publicate în franceză. Cu toate că a scris și tradus în
franceză, limba sa de suflet a fost limba română, ”cea
mai frumoasă și mai poetică limbă a acestei lumi”, îmi
spunea Miron deseori în convorbirile noastre telefo-
nice. Cu toate că ajuns la vârsta psalmistului, râvna și
dăruirea sa pentru poezie erau la fel ca și în anii
tinereții, scria în fiecare zi, ”poezia curge din mine” i se
confesa cândva lui Andrei Zanca. E tare trist faptul că
Miron Kiropol este mult prea puțin cunoscut publi-
cului din România, că opera sa a fost citită cu precă-
dere în mediile literare, fără să i se acorde mediati-
zarea meritată. Cu toate că și-a ales Franța ca a doua
patrie, exilul său a început „Exilul a început pentru
mine înaintea exilului, el a început chiar în patria

mea”. Pentru cei care l-au cunoscut cu adevărat,
Miron Kiropol va rămâne, chiar și după ce cortegiul
funerar se va fi încheiat, la fel de prezent. Fie-i veșnicia
binecuvântată!

ardere

lui Miron Kiropol

suntem
străvezime
zori
sete
nestâmpărată
alteori
șuvoiul
dintre
veșnicie
și
mal
piatra
cenușa
puntea
între
nevăzut
și întrupare

octombrie 2016

pneuma

lui Miron Kiropol

ne aflăm
dincolo de puținul
oricui la vedere

iulie 2020



dăruit tirajul bibliotecilor), i s-a spus ”Adio”, a fost hu-
lit de cobreslași ca egocentric, megaloman (și încă
galopant), mincinos, pieziș, porno(grafic). Nu cred să
fi adunat alt mare scriitor român mai multe ofense:
resentimentar, bârfitor, frustrat, otrăvicios, conflic-
tual, scandalagiu, critic în exces. Analogia Goma-
Gomora a făcut-o CTP.

Reconcilierea cu USR ar fi fost posibilă dacă
Uniunea și-ar fi făcut  mea culpa. Măcar cei care i-au
cerut capul în ’71: Eugen Barbu, Titus Popovici, Dan
Zamfirescu, Zigu Ornea, aflați postsocialist în viață.
Virgil Teodorescu murise în 1987. Din USR a fost
eliminat când se afla în arest, la Rahova. Citesc în
jurnalul Constanței Buzea, din anii 1967-1971, Creș-
tetul ghețarului: ”La ședința de excludere a lui Paul
Goma din Uniunea Scriitorilor, Zaharia Stancu n-a
venit din motiv de zi de naștere, iar Marin Preda –
din motiv de gâlci. Bășcălia lor, oricât de semnifica-
tivă, miroase a dezastru…”

Locul său de lider moral al României, de cel
mai radical opozant al comunismului, a fost luat de
fostul scânteist Silviu Brucan (forța imposturii e
uriașă), iar Goma a rămas, fapt pe cât de incredibil,
pe atât de incalificabil, azilant politic, statut obținut în
1977, actul fiind reînnoit la cinci ani odată. Precizare
necesară: Paul Goma nu a fost expulzat de Ceaușes-
cu, retragerea cetățeniei nu s-a întâmplat, deși Pleșiță
a cerut-o în repetate rânduri. Goma a plecat în Fran-
ța în 20 noiembrie 1977 cu pașaport turistic, schim-
bat pe un certificat de refugiat. A rămas la fel: cetă-
țean român, cu pașaport de azilant politic. În 26 apri-
lie 2013, a primit cetățenia Republicii Moldova. Nu și
soția sa, Ana Goma, după câte știu. Așa că Goma a
refuzat să-și revadă singur Mana, de unde familia îi
fusese gonită de pactul Ribbentrop-Molotov. Postum,
Înaltpreasfințitul Petru, Arhiepiscopul Chișinăului,
Mitropolitul Basarabiei și Exharcul Plaiurilor, i-a
acordat Crucea Mitropoliei Basarabiei pentru Mireni.
Ce va face președintele Iohannis (de-în-da-tă) nu știu.

I-a pedepsit cineva pe cei care au dat ordin să fie
ucis Goma? Nu. Pe OTV, Pleșiță îl mai considera duș-
man al poporului și-al patriei și se fălea că l-a bătut
„și pe stânga, și pe dreapta”. Nici excluderea din Fran-
ța a asasinilor comandați de Securitate nu s-a întâm-
plat; ba chiar cei din stirpea ”Organei”, cum o numeș-
te Goma, i-au cerut (culmea!) expulzarea din Franța

MAGDA URSACHE

Paul Goma  : Un igienist al memoriei

La trecerea lui Paul Goma din viața pământeană
în viața cerească, întâmplată de Bunavestire, 25 martie
2020, îmi spun și vă spun că Goma nu are nevoie de
necrolog. Goma rămâne viu, numai că depinde și de
noi să rămână viu. Și dacă nu l-am auzit când trebuia,
măcar să nu-l uităm.

Mariana Sipoș, autoarea volumului  Destinul unui
disident. Paul Goma  (ediția întâi, Universal Dalsi, 2005;
a doua, Eikon, 2014), a întrebat pe un post Tv, în iulie
2015 : ”De ce nu am avut nevoie de Paul Goma?”.

Răspunsul meu, atunci și acum: pentru că este în
felderința lui curajul de-a spune lucrurilor pe nume,
iar intransigența nu place aliniaților, oportuniștilor,
turtelor ideologice rostogolite de la stînga la dreapta,
cărora le e frică de Goma. Scriitorul („rostitor de adevăr”,
cum îl definește Bujor Nedelcovici) a promis: ”Voi
vorbi când nu voi fi întrebat” și și-a ținut cuvântul,
asumându-și rolul inconfortabil de igienist al memo-
riei. Umberto Eco dixit  : „Să-ți amintești e o muncă,
nu un lux.”

Interzis în RSR până în acel Decembrie, a fost
lăsat și postsocialist fără drept de replică, gomofobii
dorindu-și să-l cufunde iarăși în tăcere. Au făcut ce-
au putut să-i închidă gura. S-a cerut interzicerea semnă-
turii în revistele românești, i s-a topit  Culoarea curcu-
beului, ca nevandabilă, apărută la Humanitas (cu o
greșeală în titlu:  Culorile curcubeului  ; de ce nu s-o fi



vitae. Ca istoria să ne învețe ceva, nu trebuie scrisă și
re-scrisă conform dogmei, fie ea marxistă, fie corect
politică  ; fie internaționalistă, fie globalistă. Goma a
trăit istoria comunistă pe piele proprie, plină de echi-
moze. Rănile nu i s-au închis. Și cum să se închidă
dacă marele insurgent a continuat să fie victimă, iar
torționarul lui, gen. Pleșiță, a fost „conservat” de regi-
mul iliesc  ? Goran, care l-a ”cercetat” la Rahova, a ajuns
consilierul lui Gelu Voican-Voiculescu, apoi colonel,
la comanda municipiului București. El, Goran, a for-
mulat proiectul de decret pentru înființarea Consiliu-
lui Siguranței Naționale. Asta ca să ne simțim în secu-
ritate, cum ricana Petru Ursache, într-un ziar iașiot. A
fost exmatriculat din școală pentru că vorbea despre
partizanii din munți, uciși a câta oară de nepăsarea
noastră. A fost eliminat din fabrica de scriitori din
Kisseleff din cauza Basarabiei. Citise un fragment de
roman: povestea unui tânăr care își rupsese carnetul
de membru al partidului comunist.

A fost pușcărizat, prin sentință de închisoare
corecțională, doi ani, primiți în martie ’57 ( a „făcut”
Jilava, a „făcut” Gherla), urmați de Domiciliu Obliga-
toriu prelungit pentru ”comportare rea”; a suportat ca
doist (sau deoist) până în 1964, iernile în Bărăgan, la
Lătești, dar n-a semnat angajament cu Securitatea. În
DO, în Bărăgan, scrie Petru Ursache în Istorie, geno-
cid, etnocid, „palpita inima țării”. Și încă  : „Acolo se
întâlneau cele mai alese ființe ale neamului, țărani,
profesori, elevi, studenți, funcționari”  ; „împreună au
constituit o comunitate de destin tragic, centrul emble-
matic fiind comuna Lătești”. Cum ne pricepem să
ștergem urmele martirajului românesc! Localitatea de
aproximativ o mie de oameni nu mai există.

Torționarii mor liniștiți sau sunt medaliați din
greșeală, ca Vasile Ciolpan, decorat de Emil Con-
stantinescu. În comisia pentru Analiza Dictaturii Co-
muniste, Goma n-a intrat; au intrat de-a valma disi-
denți autentici și nu prea, turnători și turnați, sub
șefia lui Tismăneanu. Apostatul a văzut bestiarul
comunist din interior, de pe bicicleta cu care se plim-
ba prin Cartierul Primăverii, nu din arest, ca Goma.

Nu-i putred mărul la noi? Ba da. O tot repet de-
a surda. Comunismul a fost trimis la muzeu, să se
hodinească un pic, nu să moară. Condamnarea
activului: formală, nu penală. Cei care au slujit
regimul s-au re-socializat: conduc cotidiane de tiraj

pentru… antisemitism.
De ce a ajuns Goma  persona non grata  ante și

postdecembrist? Pentru că a ascultat de imperativul
memoriei corecte, a avut curajul de a spune lucrurilor
pe nume și de a da   toate numele  (sintagma lui Sara-
mago). Or, să spui toate numele e foarte inconve-
nabil. Știți ce le scapă ”motoarelor de căutare” GOMA?
Nimic. Pe cale de consecință, a avut parte de singură-
tatea opozantului de cursă lungă (îi conced: opozant,
nu  disident, deoarece membru PCR n-a fost decât 3
zile, în momentul de glorie al lui Ceaușescu, scena
balconului din 1968, când s-a opus invadării Cehoslo-
vaciei), de singurătatea de martor prob. ”Exilat până
și din… exil”, cum mărturisea cu amărăciune, Goma
n-a dat înapoi un pas în fața obstacolelor, întreaga sa
viață fiind o cursă cu obstacole. Nu s-a temut el nici
când a fost drogat cu aconitină (aconitum e o plantă
otrăvitoare, folosită în Antichitate la otrăvirea săgeți-
lor; floarea letală apare la Apuleius: transforma omul
în animal; cu Goma, aconitina n-a reușit), nici când a
primit un colet exploziv, dar și o droaie de bonjură-
turi  (patent P.G.) și de bălăcăreli. În loc de succes de
critică, vot de blam; în loc de susținere pentru pre-
miul Nobel, pe care l-ar fi meritat pe dreptate, hăitu-
ială.

Goma știe bine că libertatea de opinie nu poate
fi circumstanțială, că aceeași libertate nu se dă la rație,
ci se ia. Aceste aserțiuni fac parte din crezul gomic.
Iar locul memoriei este în Belleville, unde  Omul din
Calidor (ca să uzez de titlul monografiei lui Petru
Ursache, Omul din Calidor, Eikon, 2012, ediția primă;
Eikon, 2015, ediția a doua) a depus mărturie despre
vremi crâncene (cum să convină cărțile despre
perioada sângeroasă Dej-Pauker fiilor de kominter-
niști veniți pe tanc, în uniformă sovietică, să prefacă
România în lagăr de exterminare?), însă și despre
vremile noastre, cu aberațiile lor. Goma nu-i împăcat
nici cu trecutul, nici cu prezentul.

Într-o țară aproape desmemoriada, în derivă
etică (Paul Goma îi spune ”nesimțitorism etic”), inepui-
zabilul scriitor rămâne  purtător de memorie. Memo-
ria activă înseamnă conștiință activă. Deține o voce
de neacoperit, un instinct etic și etnic de excepție: om
moral în vremi imorale.

Orice ar spune Lucian Boia, eu îl cred pe Cicero
(De  oratore):  Historia est vita memoriae et magistra



mare și de manipulare pe măsură. Scriitori de aparat
până-n ultima zi a Ceaușescului iau indemnizații de
merit și se laudă cu medalii primite și-n socialism, și-
n nesocialism: simetric. Mereu premiabili și premiați.

Goma n-a intrat nicicând în grațiile Puterii. În
vremi de  minima moralia, el scrie o  maxima moralia  :
limpede, mereu la cea mai înaltă tensiune, neinti-
midat de  intelighenția flotantă. Este ”incontrolabil”?
Pentru mine, nu-i o acuză. Goma nu s-a lăsat și nu se
lasă controlat, atâta tot. E prea impulsiv? Omul din
Belleville face parte din familia de condeieri Pandrea-
Șeicaru. E ne-cuminte. Și n-a putut rămâne indiferent
la ce se întâmplă în țara lui. De la Paris, din aparta-
mentul modest, se vede mai bine ce se întâmplă decât
din avion prezidențial. Reformulez ce-am mai scris: ni
se tot repetă că nici opera, nici capodopera nu se ju-
decă moral, ci estetic. Ba nu. Asta ar însemna să nu
recunoaștem lașitățile, oportunismele, trădările de sine.
Aproape că s-a sinucis social Goma, acuzându-i pe
oportuniști (și-s câtă frunză, câtă iarbă), pe lași, pe in-
formatorii Securității, pe slugile îndatorate Puterii
politice.

Goma scrie ego-literatură: navetează între
biografeme proprii și document (Habemus documen-
tum!), verificat atent. Întâi a fost nerozia (din sursa
Securitate) că n-ar avea talent. Filosoafa Mariana Șora
a declarat că nu poate citi  ororile  lui Goma din  Ostinato,
că universul închisorilor politice n-o atrage din p.d.v.
estetic; contraargument:  Ostinato, roman tradus și
tipărit în ’71 simultan în Germania și în Franța, s-a
epuizat în două săptămâni, a fost un boom edito-
rial;  Gherla  a apărut la Seuil). Alta-i buba, nicidecum
lipsa talentului: rezistența morală și intelectuală
provoacă resentimente celor care s-au lăsat și se lasă
dresați de Putere: scriitorucilor, cuvânt derivat
din  politruci.

Apoi a apărut altă nerozie, deosebit de periculoa-
să: ”antisemitismul” lui Goma. Și asta pentru că, bazat
pe documentare riguroasă, a scris  Săptămâna roșie,
despre un episod din  memorialul durerii, care nu se
învață la școală. Inconfortabilă carte, incomode ade-
văruri. De altfel, tot ce-a scris Goma e inconfortabil:
amintirile de ”repatriat” basarabean, evocările de la
Școala de literatură, memoriile carcerale, jurnalele de
vreme rea… Toată opera acestui imens creator ne
spune răspicat să nu ne așternem pe iertare-uitare, fie

ele voite sau impuse, dirijate sau nedirijate. Numai
sprijinindu-ne pe memorie ne putem salva. Națiunea
înseamnă propria-i memorie, iar adevărul trebuie
ajutat să iasă la suprafață. Iese el până la urmă, cu
capul spart, dar dacă nu-l ajutăm să răzbată îi e mai
greu. Dacă nu strigăm în deșert, vom fi o țară de
piteștizați, re-educați de rollerii II. Ca să intrăm iarăși
în lumea celor care nu cuvântă, delictul de opinie a
ajuns fapt penal prin Legea 217/2015.
Ferm pe toate subiectele sensibile, marele insurgent,

insurgență de durată, nu eludează nimic: Goma e
mereu și mereu Goma.

Singur s-a solidarizat în ` 77 cu Charta cehilor
și slovacilor. ”De-am fi fost măcar trei  !”. N-am fost, a
fost el singur cu Ana lui. Dictatorului i-a trimis cele-
bra scrisoare  : „Domnului Nicolae Ceaușescu, la Pala-
tul Regal”. Și pentru asta confrații l-au izolat și batjo-
corit, cu argumente rizibile. Solidaritate scriitoriceas-
că? A salamului cu soia, poate. Replica lui Goma e mai
dură: ”n-au mâncat soia, ci căcat”. Cât despre salam,
acum avem Salam (dar Florin) din belșug, pe toate
canalele TV. Domnul Salam face rating.

Faptul că se urmează calea trasată de Securita-
te, ca Goma să fie subapreciat, ignorat, discreditat,
blamat, să rămână nedreptățit, minimalizat și
marginalizat arată că România se află, de 30 de ani, în
aceeași  stare de bardo, cum afirma sociologul Nicu
Gavriluță. Cu toate că, vor nu vor confrații, Goma e
cel mai cunoscut scriitor român din străinătate.
Basarabeanul ar fi putut lua Nobelul, ca reprezentând
sufletul românesc în lume. Nu s-a vrut, în pofida
recomandării lui Eugen Ionescu  : Goma – Soljenițîn
român.

Istoricul Flori Bălănescu, reprezentanta editorială
a lui Paul Goma (avea 8 ani în ’77, eu, cu vreo 20 mai
mulți), știe bine că ”memoria-conștiință” a lui Goma
deranjează și se întreabă ce-ar fi câștigat dacă ar fi
cedat. Îi răspund: Opera Omnia la Humanitas,
Polirom, Curtea Veche, domiciliu după dorință la Lac
I, II, III, distincții-medalii, prezență în manualele de
română și de istorie, la orele de educație etică și civică
din școli și în lumina reflectoarelor televiziunilor, pe
scena Atheneului, ca Herta Müller… A preferat să
rămână o pavăză la uitare; e necruțător Goma, dign și
integru, iar mărturia sa pentru cercetătorii viitori va fi
de neocolit. Pe aici nu se trece.



Sper, cum zic Scripturile, că picătura de memorie
va sparge piatra ignoranței, a indiferenței, a delăsării.
Avem nevoie de scrisurile lui de forță. De ceea ce
numesc  ars bene dicendi et scribendi Goma.

RADU STANCA

(1920 - 1962)

Cupa

De pe-o zi pe alta-mbătrânești
Nu cu săptămânile, cu anii.
Ca o cupă suptă în pierzanii
Dintr-o dată simți că te golești.

Părul vechi cu care te-ai culcat
Seara, dimineața este altul.
Ai făcut pe negândinte saltul,
Singur nu-nțelegi ce s-a-ntâmplat.

Totul a fost brusc, neprevăzut,
Cupa s-a ciocnit și-acum e spartă.
Și prin trupul tău, ca printr-o poartă,
Peste noapte doi s-au petrecut.

Doi drumeți setoși care-ar mai bea
Cupa ce stă-n țăndări la o parte,
Unul vine repede din moarte,
Celălalt se-ndreaptă-ncet spre ea.

N-are nici un rost să-ți mai sporești
Casa, acareturile, banii.
Nu cu săptămânile, cu anii,
De pe-o zi pe alta-mbătrânești.

Mai sus un mesaj al lui Paul Goma din 28
martie 2015 către doamna Magda Ursache.



MIRCEA M. POP

TERȚINE

Noaptea dă o palmă zilei
ziua dă o palmă nopţii

dintotdeauna.

Părul alb e semnul bătrâneţii
şi totuşi când copacii albesc
e semn că-i primăvară.

Sufăr de nesomn
ascult noaptea tăcerea
în mine cântând.

Păsările trec
în stoluri nesfârşite
iar eu mă petrec.

Căzu o piatră
pe oglinda lacului
şi o tulbură.

Am văzut în vis
tristeţea pe un cal murg
gonind spre lună.

Noaptea şi ziua
se joacă de-a pisica
şi şoarecele.

Un cuvânt ţi-am spus
în noaptea nesfârşită
şi ai înţeles totul.

Dispar cuvinte
din atelierul meu
noapte de noapte.

Atârnă cioara
în copacul solitar
– punct în mişcare.

La miezul nopţii
iarna-şi arată colţii
precummistreţii.

O frunză în vânt
purtată de ici-acolo
suntem pe pământ.

Sare broasca în lac
spărgând tăcerea din jur

în valuri-valuri.

Scribul vorbeşte
cu condeiu-n loc de gură

eternităţii.



l-am reținut doar pe acesta –

în întunericul tăcerii din primordii
iar nu altundeva
s-a-ncurcat lumina rădăcinilor lumii

ehei ehei – uite așa conceptul a intrat în lume
neauzit nevăzut neanunțat
duh protector al catedralei din auz

POEZIA

mi-a fost dat să văd în sfârșit POEZIA

de unde mă temusem că n-are să vină nimeni
la spectacolul de muzică și poezie
pe care-l pusesem la cale
în capitala patriei
s-a adunat atâta lume încât
chiar dacă la sfârșit mulți au plecat
tot au rămas destui
ca să serbăm reușita
încât a trebuit să punem două mese cap în cap
ca să încăpem cu toții
în scunda tavernă mohorâtă –
investiție italiană sută la sută

un tânăr adipos
cu fața unsuroasă nerasă
cu câteva lațe de păr pe creștet
cu ochii mici lipsiți de culoare și de expresie
șade în capul mesei
șade bea și tace în timp ce roată pălăvrăgesc de zor

gesticulând dezordonat scriitorii –

sunt reprezentate mai toate generațiile
căci lipsesc doar venerabilii și puțoii

„ce scrii” – îl întreb
mai mult ca să fac conversație
decât dintr-o veritabilă curiozitate
„el nu scrie nimic – sare un tânăr neîntrebat –
el nici nu trebuie să scrie nimic

el e însăși POEZIA”

MIRCEA PETEAN

NINGE ARDELENEȘTE PE TĂRÂM LIGUR

o, Doamne, ce molcom ninge!
ehei, ninge liniștit, așezat, ardelenește
pe tărâm ligur!

ehei, ehei,
copleșitor ningea și-n ziua aceea
trecută pe nesimțite-n noapte,
o noapte albă petrecută într-un templu păgân

ehei, ehei,
dar lumea tăcerii unde-i?

în pragul din fața porții Muzeului naval
închise
un câine atârnă de lațul propriului urlet

un cârd de păsări îndoliate sfâșie cerul
jalea și tânguirea
vaierul și suspinul pâlpâie în jarul din cădelnița rece

un ex-călugăr ortodox travestit în poet modernist
trage

cu arcul într-un Dumnezeu dat dispărut –
săgeată după săgeată se frâng în zidul absenței Sale

câteva enunțuri mor și învie în ceața rostirii
lăuntrice



arborând boticuri de pisici și faciesuri de
cățelandri

ori făcând fițe de inși coborâtori din alte lumi

doar unul dintre ei
cel mai direct mai radical
mai imprudent măcar dacă nu mai curajos
grăi într-un sfârșit – Poezia a murit

așa grăit-a cel-într-un-târziu-dumirit

ÎNDURARE

zile la rând
dar ce zic zile – ani de zile
la rând n-a avut ochi pentru nimic
nici urechi de auzit

până adineauri când
ieșind cu gunoiul ca de obicei
ambrosio a văzut în sfârșit
da a văzut
cu ochii lui l-a văzut pe grăsanul de la prima scară
uriaș în dreptul palmierului scurtat de cap

îndura-s-ar vremurile de noi
de s-ar îndura multe-n lume s-ar schimba
îmbuna-s-ar vremurile odată

apoi
înaintând pe cale
doi adolescenți îndrăgostiți au trecut pe lângă el

înlănțuiți
mână-n mână plisc în plisc gambă lângă gambă

îmbuna-s-ar vremurile

un școler pășește grabnic cocoșat sub greutatea
ghiozdanului

deloc mai lejer se mișcă zilierul îndoit sub poveri

de s-ar îndura multe-n lume s-ar schimba

„sărutări de mâini doamnelor” – zice îndoindu-se
de șale și zâmbind larg celor două bătrânele

mi-a fost dat în sfârșit să văd POEZIA

brusc mi s-a părut că zăresc
de-a stânga ei
silueta Poemei
cu chipul ascuns de vălul discreției suavității și

sfioșeniei

cum șade în capul mesei
șade bea și tace
mută ca o lebădă POEZIA pare a nu o fi remarcat
când deodată – cum se spune – dispare
fără să bage nimeni de seamă
se refugiază-n toaletă

am surprins-o scoțându-și trusa
și injectându-și heroină în vene

cât de răbdurie poate fi Poema
– incredibil –
așteptând ca POEZIA să reapară în toată

splendoarea ei
și să dispară apoi împreună pe scara în formă de

melc
a nopții Valpurgiei

FESTIVALDE POEZIE

putea-s-ar
oare
poezia-ntrupa
într-o femeie urâtă rea ca și cretină

da – a zis poetul francez
nu – a zis poetul austriac
de ce nu – a zis belgianul
nu – a zis spaniolul
da și nu – a zis poetul helvet

dar voi – poeți români – voi de ce tăceți
ce vreți să spuneți cu tăcerea voastră

dar poeții români nu catadicsesc să răspundă
acestei provocări
ei continuă să tacă cu îndărătnicie



cu care destinul i se intersectează
de o bună bucată de vreme

„cine are carte are parte” – zice una dintre ele
și anume cea mai îndrăzneață

„de hămăleală nebunie și alergătură
ca să nu zic nebunie circ scandal” –

îndura-s-ar vremurile
îmbuna-s-ar vremurile odată

JUFA ȘI PUFI

o arătare grăbită și veșnic îndoliată bântuie prin
urbe

de oarece vreme
nimeni nu știe de unde vine și ce caută doar maria
deunăzi angajată la Templul Literaturii
care o suprinsese într-un moment de intimitate
zice că are păr de șoarec
mâini de cangur
și trompă de muscă (sarcophaga carnaria)
dar cum poți da crezare unei asemenea enormități

însă e de notorietate faptul că arătarea locuiește
într-o nișă

din templul literelor
alături de ceilalți pensionari

o mână de oase
un pumn de cenușă
mai rar câte-o mumie
și multe multe cadavre în diferite stadii de evoluție

arătarea cea grăbită și veșnic îndoliată își împarte nișa
cu le cadavre exquis al ultimului supraviețuitor
al unei faimoase generații literare
s-ar zice că fac împreună o pereche desăvârșită

trebuie să-l apăr de răutatea oamenilor
trebuie să-l feresc de cruzimea dușmanilor
căci are mai bine de o sută de ani
și e singur împotriva tuturor
ticăloșilor criminalilor și mișeilor

care se aruncă asupră-i ca vulturii –
„Pufi taci”

țipă arătarea când nebiruitul încearcă să îngaime
ceva

apoi își înfige trompa în carnea rozalie
și suge suge suge sucul vital cu o voluptate de

peste fire
curățindu-și-o repejor-repejor cu ajutorul

mâinilor sale
de canguriță

Pufi tresare
se uită la ea din depărtarea depărtărilor
apoi dispare într-o pagină de carte

la auzul acelui țipăt lucrătoarea amintită deja
la începutul acestui raport
avu o clipă de iluminare – „Jufa” – exclamă ea
și acesta fie numele nebunei până la sfârșitul

veacurilor

sunt o nebună
sigur că-s nebună
da-s o nebună sublimă

da´ nu-s o nătângă
sigur nu-s nătângă
că-s o nătângă bolândă

nu vă bateți joc
de mine vă zic
căci ac de cojoc
ul vostru-am găsit –

frecții cu dejecții
o să vă fac bestii
ce sunteți puroaie
dospite-n noroaie
și sparte cu sula
îngropa-v-armila

sunt o abjectă
sigur că-s abjectă
da-s o abjectă perfectă



apoi
într-o dimineață de primăvară târzie
în timp ce ambrosio –
devenit administrator al templului –
își făcea rondul
deschise ușa și găsi nișa pustie

Jufa dispăruse cu Pufi al ei cel multiubit
fără ca nimeni să știe încotro au pornit
fără ca nimeni să-i mai vadă vreodată
dar asta nu înseamnă că legenda lor nu va dăinui
până la sfârșitul veacurilor chiar dacă
din Templul Literaturii nu va rămâne decât un

morman
de moloz acoperit de buruieni și invadat de furnici

*din vol.Mai vorbim. Alte poeme ligure, Limes, 2020

RABINDRANATH TAGORE

frumoasa înserării

frumoasa înserării, tu
ce stai așezată sub cerul nesfârșit
învăluită în părul tău despletit
ce tot șoptești neodihnită
așa, doar pentru tine?
ce cânți tu în fața
acestei lumi?
zilnic te-am ascultat
însă până azi nu
ți-am putut înțelege cuvintele.
zilnic am tras cu urechea
însă nici până azi n-am putut
să-ți învăț melodia.
îmi cad pleoapele
atât de plin sunt de tine.
departe, departe însă de inima ta
începe să te îngâne un străin, impasibil
și cântă al tău cânt laolaltă cu tine.

transpunere în română de Andrei Zanca



De pe un afiș mi-a aruncat o privire cochetă
soprana Maria Cebotari, moldoveancă de-a noastră,
solistă la Deutsche Oper, în costumația exotică din
Turandot.

... Apoi mi-a făcut semn Lustragiul. M-a invitat să
iau loc pe scaunul lui. Purta joben portocaliu, cu flori
la panglică și doi sticleți împăiați pe bor. Pe calotă
scria BERLIN, iar dedesubt se afla emblema orașului,
profilul ursului încoronat. Aceeași emblemă o purta
pe epoleții hainei în carouri. Arăta îmbătrânit parcă
înainte de vreme, avea un cercel sferic în urechea
stângă. Se străduia să arate însă vesel, deprinsese un
fel elegant de a-și saluta cunoștințele, destul de nume-
roase, ridicând o perie în dreptul sprâncenelor cărun-
te. A observat imediat că nu sunt din partea locului.

„Se cunoaște după mirosul pantofilor, e un miros
oriental!”

Puțin mai încolo, Studenta parcă mă aștepta,
șezând pe un cub de piatră, suportul unui coș de gu-
noi stradal sau cam așa ceva. Era gânditoare, își cu-
prinsese bărbia în palma mâinii drepte, sprijinită cu
cotul pe un picior ridicat peste celălalt. Mâna stângă îi
atârna inertă; fusta în carouri, adolescentină, i se ri-
dicase puțin, dezvelindu-i pulpa firavă. În pofida vre-
mii umede, destul de reci, purta niște sandalete cu o
bentiță fină petrecută peste glezne. În priviri îi citeam
melancolie, plictiseală, o ușoară indiferență față de re-
alitatea din jur, poșeta mică de piele, cu mânere îm-
pletite îi zăcea dezumflată pe trotuar. În spatele ei, pe
un panou de lemn curbat și sticlă, se zărea reclama
unui film, înfățișând o femeie blondă, cu bustul gene-
ros aproape dezvelit, sub care scria: 18 Karate.

Fata mi-a făcut semn cu mâna.
„Cauți Universitatea, nu-i așa?”
„Ai ghicit”, i-am răspuns.
„ViidinOrient? Ce ești, ungur, bulgar, român, grec?...”
„Ghicește și asta!” mi-a venit să o tachinez, dar am

renunțat.
„Să-i cauți pe cei din Studentenhilfswerk***, m-a

sfătuit, trebuie să mai aibă ei niște adrese. Te-aș însoți,
dar trebuie să-mi aștept prietenul, l-au chemat iarăși
la garnizoana din Potsdam. E un delir cu chemările
astea! Oricum, bine c-a stat ploaia!”

Tocmai ieșisem din Tiergarten, când l-am zărit
pe Flașnetar. La Studentenhilfswerk mă dotaseră cu
două adrese: una în cartierul Wilmersdorf, cealaltă în

DAN FLORIȚA SERACIN

TOCMAI AJUNS LA BERLIN

Am picat acolo într-o zi mohorâtă a sfârșitului
de septembrie. Ploua, trenchoat-ul meu atârna greu
pe umeri, borul pălăriei aproape mi se pleoștise de
umezeală. Tata îmi dăduse bani numărați, anul fuse-
se prost, toată speranța lui rămăsese recolta de po-
rumb, cu păioasele o scrântise, mut de supărare, nu
vorbea ore întregi cu noi, găsea câte un cuvânt doar
pentru animale și oamenii tocmiți la lucru. Probabil
mai știi că în dimineața plecării, când să-mi iau ră-
mas bun, urma să lipsesc aproape un an de zile, ia-l
de unde nu-i, el se dusese deja cu noaptea în cap la
treburile sale.

Îmi amintesc până în detaliu totul.
De pildă, că nu m-am putut hotărî să iau un taxi,

deși în față laHauptbahnhofferau puzderie; sau că în
autobuz mă simțeam privit cu coada ochiului de pa-
sageri, cred că aveam un aer teribil de provincial. În-
tr-o stație se urcaseră niște tineri cuW.H.W.-ul** lor,
îmi puseseră tocmai mie cutia de chetă sub nas, nu
știam despre ce era vorba, le-am spus să nu se supere,
dar că eu autobuzul l-am plătit. „Dummi!” a rostit o
fată și a scos scurt către mine o limbuță printre dinți.

Am coborât undeva peUnter den Linden, aproa-
pe de statuia bătrânului Fritz, spun asta pentru că a
fost primul obiect pe care mi-au căzut privirile, stră-
lucea udă în lumina difuză a zilei de toamnă.

La Ehrenmal tocmai avea loc o ceremonie, ge-
neralul spaniol Moscardo depunea o coroană de
flori, îl numiseră „eroul de la Alcazar”!



dacă data la care te refereai nu era tocmai îndepărtată,
ei bine, la Cernăuți, la liceul german, mi-am uimit asis-
tența cu o adevărată dizertație despre Goethes Faust.

Mi-a deschis o bătrânică extrem de binevoitoare,
foarte plăcut impresionată că îi vorbeam fluent lim-
ba. Era foarte atentă la respectarea amănuntelor unei
primiri conform protocolului din buna societate ger-
mană, din care am înțeles că făcuse parte. Aveau un
aer vetust toate astea, dar trebuie să recunosc că
făceau impresie.

„Ați venit, deci...! mi-a spus după primire. Știam
că veți veni, am presimțirile mele.
Grete v-a trimis, drăguța de ea! De câte ori am încre-
dințat o etichetă Gretei, nu am dat niciodată greș. Și
nu știu cum se face, îmi trimite întotdeauna oameni
aleși pe sprânceană. Sunteți român? Ce surpriză! Am
mai găzduit cândva un român. La fel, trimis de ea.
Poet. Era distins. Un lucru pe care nu se mai pune
astăzi atâta preț. Distins în sprit german, sobru, nu
franțuzit, ostentativ. Avea un singură imperfecțiune,
nu prea era înalt. Însă de o gentilețe desăvărșită... Dar
poate ați auzit de dânsul, se numea Ioia.” Mi-a trebuit
ceva timp să-mi dau seama că în pronunție locală
rostise numele lui... Goga!

** W.H.W. (Winterhilfswerk) - ajutorul de iarnă,
chetă în scopuri de binefacere
*** Studentenhilfswerk – ajutorul studențesc

* din vol. Bine ai venit, Moise!

Charlottenburg. Am luat-o pe jos, am trecut pe sub
Poarta Brandemburg, apoi prin imensul parc. Văzân-
du-l, mi-am dat seama că sunt foarte obosit.

„Vii de departe? m-a întrebat.
”Da”, i-am răspuns.
„Atunci e momentul să te așezi.”
La un semn parcă, banca s-a ivit în dreptul meu;

o bancă ospitalieră, nu precum celelalte, ude și reci.
Flașnetarul și-a pornit instrumentul, până a-

tunci îl avusese acoperit cu o pânză de sac, o cutie
dreptunghiulară cu imagini zugrăvite pe fața dinspre
mine, înfățișau parcă niște cai priponiți sub coroana
unor arbori și un peisaj alpin scăldat de soare. Din
flașnetă se revărsa o melodie, aș putea-o fredona și
acum, un cântec despre un băiat și o fată care se
despart, dar nu se pot uita.

Dincolo de pomi se zărea o piațetă și o firmă ro-
șie: Hilton.

Iar flașnetarul nu contenea să cânte. Era înalt,
uscățiv, purta o haină cu reverele late, aburind de
umezeală. Se uita, când la mine prin ochelarii rotunzi,
când în zare, pierdut, de parcă ar fi așteptat de acolo
un semn în legătură cu întreruperea sau continuarea
micului concert.

Ne-am despărțit în amurg.
Pe Kurfürstendamm începuseră să pâlpâie feli-

narele electrice. Drumul îmi era din ce în ce mai ane-
voios. Fațadele caselor, greoaie, încărcate de coloane,
capiteluri, frontoane, intrânduri și ieșinduri, tindeau
parcă să se prăbușească peste mine. Nu mai văzusem
atâta opulență arhitectonică. M-am oprit în dreptul
unei uriașe cariatide, avea mâna proptită într-un șold
imens, drapat oblic până la limita muntelui venusian
cu o țesătură în falduri. Își ținea capul ușor aplecat și
printre buzele întredeschise, sugerând grimasa măștii
tragice, aveam impresia că-i scapă un geamăt în efor-
tul colosal de a susține greutatea teribilă a amestecului
aceluia de piatră și mortar. Rămăsesem locului, obser-
vând o mică etichetă lipită pe glezna desoperită a
unui picior. Pe etichetă scria că cineva oferea pensiu-
ne completă unui student într-un apartament pe
Goethestrasse, 33. Am dezlipit eticheta, am adresat un
salut, în semn de mulțumire, femeii de piatră și m-am
îndreptat ca un somnambul spre Goethestrasse.

Numele mi s-a părut de bun augur. La bacalau-
reat, pe vremuri, așa spuneai și tu, pe vremuri, chiar



O dâră picotind de oboseală,
Se dăruie în lanţuri şi beteală,
Aripilor desprinse din ţărână.

 
  Priveşte-mă! Așa rămân prin vreme,
Zâmbind fragil şi nesfârşit de trist
Cu-n ochi inert ce-mpresurat se teme.

Reîntrupat într-un contur cubist
Al unui veac ce din străfunduri geme,
Încă gândesc şi, poate, mai exist.  

ȚIN SFAT CU MINE
 
 
Ţin sfat cu mine-n colţ ferit  de lume.
Cuvântul mă mai crede o epavă.
Reînnoit la mijloc de octavă
Nu şi-a găsit sub tâmpla mea un nume.

E frig destul pe-a sufletului navă.
Prin carotidă se preling cutume.
Consoanele nu-s tată şi nici mume
Atâtor clipe subţiate-n lavă.

De unde-atâta verticalitate
Când glasuri te-nconjoară şi te ard?
Dar eu rămân şi cred că se mai poate,

Iar gândul meu, murind tăcut pe gard,
S-a scurs în ochiu-n care se mai zbate
Un timp ascuns sub strat aprins de fard.

  ALERGÂND
 
Aceasta e a orelor aromă,
Când s-a pierdut o clipă fără vlagă,
Trudindu-mă s-ating cu palma-ntreagă
Aceeaşi zare palpitând în comă.

Prind geana ierbii, şoapta ce mi-e dragă,
Tot ce-a rămas surprins de axiomă,
Prigoana umbrei, trupeşă fantomă
Învinsă-n goana zorilor, dulceagă.

ADRIAN MUNTEANU

MEREU

Mereu, febril, o taină-n  trup revine
Şi ce-i mai bun în noi se-ntoarce iară,
Ca să urcăm un drum incert, de seară,
Ce într-un colţ de şoaptă se mai ţine.

Sunt doar un punct ce pentru-a câta oară
Stă matematic în adânc de sine
Şi nu mai ştie dacă-i rău sau bine
Să fii vehicul spaţiului de-afară.

Sfârşitul e o fracţie-n scădere.
Va dăinui ştiutul din potir,
Trup renăscut şi îmbiat la miere

Din care-am tot desprins câte un fir,
Să-mi ţes veşmântul care nu mai piere
Şi stă la rând, să fie uns cu    mir.

ÎNCĂGÂNDESC

Mă zbat să scap de trupul ce mă-nşeală,
Să-nduplec urma focului, stăpână.
Un sunet stins amiezile îngână,
Primejdii reci îşi ţes în trup urzeală.

Păşesc pe drum de fum în taină până



Distrug, compun, frământă, dau şi cer.
Ce colcăială de trăiri şi semne!
Dar unde sunt, în toate câte pier?

SĂ NUMĂTEM!

Zvâcniri gestante, scârba ce mocneşte,
Modesta umbră fadă a trăirii,
Tăişul viu al vorbei şi-al privirii
Pe gardul clipei vagi mă răstigneşte.

Să fug, să strig, din mult prea plinul firii,
Să mă ascund de ura ce sporeşte?
N-ar fi mai bine s-o înfrunt, orbeşte,
Să mă arunc în lama primenirii?

Să trec prin toate, cu priviri avide,
Cum aş tăia în carne de poem.
Un pas mai mult şi zborul se decide.

Sfârşeşte frica de un surd blestem
Şi-o poartă către mine se deschide.
Să nu mă tem! Deloc. Să nu mă tem!

SPUNE-MI, IUBITO!

Spune-mi, iubito, unde-ți e popasul?
În cuib zănatec, în amurg de ceară?
Unde-ţi aşezi piciorul să nu piară
Urma fierbinte ce-mi ucide ceasul?

Cum ai învins râvnirile de fiară
Ce-au despicat pădurile cu pasul,
Ca să-mi aplec genunchiul, să-mi fac masul
La umbra coapsei tale de fecioară?

Lasă-ţi coroana-n iarba sângerie,
Bea din potirul brumelor nectar
Şi din căuş de patimi apă vie,

Arde-ţi veşmântul pe năvalnic jar,
Să te zidesc curată-n temelie,
Aceeaşi Ană, pe un nou altar.

Sunt toate doar o dâră fumegândă,
O rămăşiţă-n scalpul unui gând
Cu dinţi de lut şi pururea la pândă.

Mă voi trezi  mereu agonizând,
Rânjind parşiv, iubindu-mă-n osândă
Tot alergând de mine, alergând. 

FIINŢAMEADEVIS RISIPITOARE
 

Fiinţa mea, de vis risipitoare,
Înfrânge tihna gândurilor albe,
Destramă zborul ce compune salbe
Mireselor desprinse din strânsoare.

Justiţiei din frunze îi scriu jalbe,
Căci mă apasă fuga de mişcare
A verbelor uitând de conjugare,
Mânjind polenul gingaşelor nalbe.

Sonete scriu când lumea e scârbită
De craniile celor ce deţin
Un sceptru efemer, dar stă smerită,

Tot răscolind hârdăul cu venin
Sau aţipind în iarba nenuntită.

      Trăiesc pentru-a trăi. E prea puţin!    

UNDE SUNT?
 

În răzvrătirea frunții se perindă
Crâmpeie de-ndoieli și de-ntrebare.
Trec defilând cu falduri temătoare
Sau se agaţă  furtunos de grindă.

O scenă e cu patosul ce doare,
Într-alta viciul vrea să mă cuprindă.
Apare şi dorinţa să întindă
Urzeli, porniri şi spaime trecătoare.

Greţoasa ură prinde să îndemne,
Iar năzuinţa are dinţi de fier.
Sunt toate când smerite, când solemne,



Să înaintăm pe linia creșterilor spirituale și
artistice ale lui Radu Stanca. Absolvind liceul la Cluj,
unde a început și Facultatea de Litere și Filozofie, mu-
tată la Sibiu în anii celui de-al II-lea Război Mondial,
studentul Radu Stanca s-a apropiat în atmosfera
culturală a orașului de pe Cibin mai mult de literatura
germană și în viața publică, după luarea licenței în
1942 s-a dedicat teatrului. L-am cunoscut, plimbân-
du -se meditativ pe str. Cetății din Sibiu sau pe aleea
cu castani de la Bulevard. Adolescenta, care eram pe
atunci, înțelegea că omul acela firav și înalt, având
uneori la braț o frumoasă actriță și ducând în căru-
cior pe Barbu, băiatul lor, de fapt a format estetic ge-
nerațiile noastre postbelice, ca regizor al Teatrului de
Stat din localitate. Dar noi, liceenii deceniului al VI-
lea, nu puteam realiza cât de fecundă fusese atmosfera
de burg a orașului de pe Cibin pentru talentul poetu-
lui baladist. Cu totul semnificativ este faptul că regi-
zorul Stanca, stabilit la Sibiu, își sfătuia astfel prietenul
cel mai bun, pe Ion Negoițescu, revenit la Cluj în
1945: „Să rămânem niște izolați, niște „sibieni” în
adevăratul sens al cuvântului. Nu-ți închipui ce drag
mi-a devenit, cu toată pustiirea lui, Sibiul. Oricând și
cu orice prilej, voi căuta ca reședința mea din Româ-
nia să fie aici. E singurul loc din țară unde pot să simt
un cadru și o atmosferă acordată pe măsura vocii me-
le dinăuntru. Și nu voi nega că e singurul loc care a
influențat întrucâtva mecanismul nostru sufletesc.
Niciodată Clujul cu platitudinea lui, cu lipsa lui de stil
și atmosferă, niciodată Bucureștiul cu stupidele lui
clamori balcanice, nu vor putea să-l egaleze.“ Ceea ce
a însemnat pentru Stanca Sibiul îi conferă puterea ge-
nială a unei anticipări, care la capătul celor 6 decenii
care ne despart de momentul confesiunii făcute lui
Ion Negoițescu, sună azi extraordinar. Ideea mărturi-
sirii lui evoluează spre o previziune uimitoare, ce ne
obligă să-l simțim pe Radu Stanca prezent azi în acest
loc binecuvântat, în Sibiul cultural, în Sibiul culturi-
lor: „Să punem, prin urmare, în mișcare toate forțele
de care dispunem, ca să ne simțim odată în mijlocul
acelei Europe pe care râvnirăm să o realizăm atât de
mult și aici, în acest colț de țară. Europenizarea – iată
idealul pe care îl propun în Istoria contemporană a
României pe care mă gândesc să o scriu.“2

O formă în care el a asigurat poeziei sale
deschidere europeană este și modul cum a asimilat

ANCA SÎRGHIE

De la literatura germană la poezia baladescă a
lui Radu Stanca

Este un adevăr necontestat faptul că Radu
Stanca s-a impus ca baladist al Sibiului, până azi neîn-
trecut. Cu ce zestre nativă și cu ce acumulări livrești s-
a afirmat el ca baladist? Ion Negoițescu îi scria din
Cluj în 24 iulie 1946 cu nostalgia evocării Cercului
literar de la Sibiu: „A fost permanent acea adevărată
viață „cerchistă“ a mea, printre fantomele trecutului,
de la Schiller la Goethe și de la Goethe la Schiller, în-
tre care sta fantoma cea mai apropiată și mai vie pen-
tru mine: Radu Stanca. Crede-mă că sunt cuprins de
o puternică și răscolitoare emoție, când scriu aceste
rânduri.“1 Așadar, J.W. Goethe le-a fost celor doi cer-
chiști ferment și model de creație. Baia lor de lectură
cuprinde pe Meister Eckhart, pe Sf. Tereza într-un șir
mult mai lung de autori, iar audițiile de muzică clasi-
că erau la ei o constantă, dovedindu-se a fi chiar
anotimpul spiritual înalt în care ei trăiau, rămânând
impasibili pe mai departe la masacrul ideologic al so-
cialismului care se va impune în cultura țării. În mod
cert, Radu Stanca nu este numai un creator de geniu
ca poet și dramaturg, ci reprezintă un tip de intelec-
tual, care acum, la început de secol XXI, este pe cale
de dispariție, căci noile generații au alte repere de in-
formare și de loisir, mult mai epidermice, dobândite
fără efortul lecturii aprofundate, care pentru el era o
deprindere cu putere de religie.



vechiul nenoroc.”//Dar Regele nu asculta//ședea în
jilț și lăcrima...”( Balada lacrimei de aur).

Cât de profundă era cunoașterea literaturii
germane ne-o dovedește nu numai traducerea piesei
Maria Stuart de Fr. Schiller, dramă istorică pe care o
va pune în scenă la Sibiu, ci și modul cum relatează
împresiile sale de lectură: „Din fericire am început în
ultimul timp să citesc. Destul de asiduu, deși puțin
cam împrăștiat și fără sistem. Astfel după Dichtung
und Wahrheit am sărit de-a dreptul la Otage a lui
Claudel, o dramă mult mai puțin izbutită ca L’Annon-
ce… E totuși o bună doză de artificialitate în poetul
celor „cinci mari ode”. Tirada tragică, apoi, e întot-
deauna înlocuită cu un soi de „ectenii” care până la
urmă moleșesc revoltele și moaie dramatismul. De la
Otage am trecut la Infernul lui Dante, fără comentarii,
și apoi m-am oprit la o Iphigenie a lui G.  Hauptmann
(nu cea din Delphi, ci una din Aulis), bine făcută, deși
fără să izbutească să ajungă până la acea „fericire
tragică“ pe care o atinge Iphigenia lui Goethe. Eroa-
rea constă, cred, în faptul că în loc să folosească un
deznodământ anecdotic firesc, Hauptmann a utilizat
în final o apoteoză simbolică. Altfel, cum spun, bine
construită și desigur cu mult respect pentru ceea ce
știm încă din Euripide.“4 Formele prescurtate ale
unor titluri de opere aparținând patrimoniului uni-
versal, consemnate în dialogul lor epistolar, dovedesc
familiaritatea lor profundă cu acest domeniu.

Din ianuarie 1945, gruparea literară a stu-
denților de la Sibiu are și un organ de presă, „Revista
Cercului Literar”, pe cât de restrânsă ca apariție, pe
atât de valoroasă. În primul ei număr, a fost publicat
articolul81program Perspectivă, unde se identifică
direcția urmată de tinerii esteți: «aparent nici o voin-
ță de inovare, nici un experimentalism, nici o veleita-
te avangardistă; dimpotrivă, o voință de ordine, de
încadrare în permanențele culturii”5. Nicolae Balotă
aprecia faptul că „estetismul Cercului Literar ancora
arta într-o sferă care depășește infinit artisticul și, în
același timp, dezancora arta lăsând-o să plutească în
voie pe o mare a libertăților estetice, jucându-se –
prin ironie, parodie și cochetărie dezinvoltă – cu ris-
curile autoanihilării artei; dovada cea mai perem-
ptorie a acestui estetism ambiguu al poeților și criti-
cilor Cercului Literar din Sibiu o găsim în tezele „cer-
chiștilor“ privind resurecția baladei.»6

acumulările livrești, așadar și modelele baladei ger-
mane. Cel mai bun prieten poet al lui din Cercul
literar, Șt. Aug. Doinaș, își amintea de versurile rostite
nemțește în gura mare pe străzile Sibiului prin 1943
de Radu Stanca, versuri din lirica germanului Her-
mann Conradi, mort la 38 de ani. Iată un nebănuit
prolog la destinul ce-i va fi hărăzit și lui Radu Stanca.

Ca baladist, Stanca luase nu doar teoria bala-
dei de la Goethe și practica genului de la Börries von
Münchhausen, ci și experiența speciei, așa cum o
exersaseră poeții francezi și germani medievali. Stan-
ca a deprins tonul lor trubaduresc și tehnicile cavale-
rești de a exprima adorația față de femeia visată. De
aici, speciala formă de lamentație și similitudinile cu
narațiunile Aube, Planh, Sirventes și Romances ale
provensalilor, ca și apropierile de genurile Lied, Leich
germane. Concluzia este că „De cele mai multe ori,
cântecul de dragoste al lui Radu Stanca e un fel de
omagiu de tip cavaleresc german (Dienst) și e realizat
cu ajutorul unei recuzite medieval-romantice specifi-
ce (chiar dacă ia o desfășurare barocă)”. Există balade
ce seamănă cu cele ale poeților vagabonzi, ale călugă-
rilor goliarzi, care fie în latină, fie în germană cântau
cele 3 W, adică Wein, Weib și Würfel (vinul, femeia și
zarurile). Doinaș indică o sursă a baladelor stanciene:
„Numele pe care prietenul meu le pronunța, din când
în când, erau cele ale lui Walter von de Vogelweide,
Wolfram von Eschenbach (sec. XII-XIII) și al mai
tardivului Angelus Silesius (sec. XVII).”3

În mod cert, Radu Stanca a cunoscut baladele
populare germane cu figuri istorice, legendele și epo-
peile cu haiduci răzvrătiți, din texte răspândite după
crearea tiparului pe foi volante, adică pe Fliegende
Blätter, cântece de dragoste, (Liebeslieder), de jale
(Klagelieder), de joc (Tanzlieder), de pahar (Trink-
lieder). Atunci când se inspiră din lumea basmului în
ciclul Baladele regelui, versurile sunt ornate cu cuvinte
ale vieții medievale, (donjon, paj, rege, botfor, burg,
turn), străjerii au halebarde, regele se adresează car-
dinalului și regina se numește Runa. Preferința lui
Stanca pentru rege, nu pentru împărații basmelor
românești, conferă poeziei lui o atmosferă de gotic
medieval în ciclul Baladele regelui:”A fost odată-n țara
Rea/Un Rege-poate mai era/Și astăzi dacă nu
murea.//Și Regele era frumos!//-O, Rege bun, dă-ți
haina jos/Și pune-ți coiful, intră-n foc/Mai uită-ți



În eseul lui Radu Stanca Resurecția baladei, un
articol program al mișcării7, balada i se înfățișează ca
„o poezie lirică în care starea afectivă câștigă un plus
de semnificație prin utilizarea unui material artistic
învecinat (dramaticul)»8. Baladescul reprezenta «în
fond, o stare lirică dramatică», «o stare perpetuă de
conflict dramatic», elementul dramatic fiind «de
natură anecdotică», având «conflict cu semnificații
poetice și nu dramatice (ca în cazul poeziei pur
dramatice)...” Reformarea baladei ca și cea a tragediei
în sens modernizator cerchist s-a transformat într-o
mișcare efervescentă.

De la Goethe, poetul sibian moștenește ideea
clasificării baladelor în funcție de formă, nu după
conținut. Goethe în Betrachtung und Auslegung, 1821,
afirma: „Balada are ceva misterios, fără să fie mistică;
această ultimă însușire a unei poezii stă în formă,
cealaltă în tratare. Misterul în baladă izvorăște din
modul expunerii”.9 Goethe constata că misterul bala-
desc le era foarte familiar poeților germani. Stanca
asimilează profund aceste modele, dar le folosește
creator. Cântecul Gretei este o baladă teutonă. Coșma-
rul tiranului este o baladă în stilul goetheenei Erlkö-
nig, prin crescendo-ul asigurat tensiunii dramatice a
narațiunii. Ce îi asigură originalitatea? Urmând linia
teoretică a profesiunii sale de credință, Stanca a rele-
vat capacitatea baladei, ca specie prin excelență a ge-
nului epic, de „a se deghiza“ în spațiile lirico-drama-
tice, cultivând trinomul baladesc: 1 . lamentația (erou-
lui cu fruntea pe-o limită tragică: Lamentația Ioanei
d’Arc pe rug, Lamentația poetului pentru iubita sa,
Pisica, Canossa, Nocturnă, Pistolul, Tristețe înainte de
luptă, Un cneaz valah la porțile Sibiului etc.) Este
genul cel mai adecvat formulei sale sufletești elegiace,
plângerea în mască a propriei suferințe ascunse. S-a
observat că Radu Stanca a ilustrat lamentația „mai
asiduu și cu succes maxim“.10 Astfel în poezia Un
cneaz valah la porțile Sibiului închipuie un luptător
medieval care după încercări eroice a ajuns aproape
de împlinirea țelului, anume asedierea cetății mult
râvnite, dar tocmai atunci cneazul este fascinat de o
muzică serafică, ce se va dovedi fatală. Cneazul pri-
mește cu voluptate moartea, simbolizând superiori-
tatea artei față de război. Fecioara din Orleans nu este
în optica din Lamentația Ioanei d’Arc pe rug simbolul
patriotismului, ci Stanca este original prin felul cum

tratează o ipostază a feminității ultragiate. Suferința
fecioarei se transfigurează în împlinire feminină
acum când Ioana se simte îmbrățișată de flăcări. To-
tuși lamentațiile stanciene nu poartă amprenta bala-
delor lui Fr. Villon, cu ținuta lor trubadurescă medi-
teraneeană bogată în refrene, folosite nu numai pe
parcursul textului ci și la final. Radu Stanca este cap-
tivat de modele germane, ce nu respectă rigori prozo-
dice și au o mare diversitate tematică, precum Der
gutte Kamerad a lui Uhland, Der Zauberlehrling de
Goethe, Das Posthorn de Lenau etc.11 – 2. alegoria-
legendară (povestea întâmplării / evenimentului la
cea mai înaltă tensiune: Baladă studențească, Buffalo
Bill, Douăsprezece umbre, Fata cu vioara, Regele vi-
sător, Trandafirul și călăul, Trenul fantomă, Turn îne-
cat, Vraja vrăjilor etc.) – 3. dramaticul eroic (adică
Balada celor șapte focuri, Balada lacrimei de aur,
Capul de fată, Cea mai frumoasă floare, Coșmarul
tiranului, Domnița blestemată, Infidelul, Mică baladă
de dragoste, Pajul cu părul de aur, Răzbunarea
șarpelui, Sfatul țării, Spada regelui etc.). Același estet
cerchist Nicolae Balotă, sublinia faptul că «balada nu
e pentru Radu Stanca un pretext istoric sau nu devine
– pe plan tematic – o narațiune, ci un lied scenic;
poetul se închipuie Un cneaz valah la porțile Sibiului,
atât de vrăjit de coralul fecioarelor cetății, încât nu
simte cum un dușman îl înjunghie; în alt poem ascul-
tă un cântec misterios de orgă, reîntors la anul 1707;
într-o baladă studențească își bănuiește sfârșitul,
cântând moartea unui student inventator de visuri și
practicant de alchimii erotice...» Dar balada care „l-a
impus“, care a rămas în memoria „cerchiștilor“ și a
contemporanilor săi, îndeosebi, prin presentimentul
thanatic de după „fantastica mască“ a eroului /
autorului/, este «Corydon»: „Sunt cel mai frumos din
orașul acesta,/ Pe străzile pline când ies n-am pere-
che,/ Atât de grațios port inelu-n ureche/ Și-atât de-
nflorite cravata și vesta,/ Sunt cel mai frumos din
orașul acesta.// (...)// C-un tainic creion îmi sporesc
frumusețea,/ Fac baie în cidru de trei ori pe noapte/
Și-n loc de scuipat am ceva ca un lapte,/ Pantofi cu
baretă mi-ajută sveltețea/ Și-un drog scos din sânge
de scroafă noblețea.” Tentația onomatopeelor amin-
tește de Lenore, iar rimele populare din Balada lacri-
mei de aur vin din folclorul românesc. Balade filo-
sofice a scris Schiller, autorul poeziei Tabloul sub văl



geamuri, valul o fură/ Și-o duse-n dar oceanului mo-
latic.// Tot aplecându-și trupul ca un trunchi/ S-o
caute-n abise, de pe maluri,/ Turnul căzu-ntr-o seară
în genunchi/ Și se-aruncă de dorul ei în valuri.” La
rândul său, Augustin Doinaș în balada sa modernă
Mistrețul cu colți de argint cobora într-o medievalitate
exotică, atingând exemplaritatea ca tratare a unei idei
cu valoare de artă-poetică.

Pentru ca opera unui scriitor să aibă condiții
optime de receptare, există și acționează factori mul-
tipli care se implică, chiar trebuie să concureze catali-
zator. Altfel spus, posteritatea își are anotimpurile ei.
Unele forțe catalitice favorizează, altele nu încurajează
lectura textelor operei publicate. Și Radu Stanca, un
creator de geniu, nu este între privilegiații destinului.
De adolescent a contractat o răceală, transformată în
afecțiune pulmonară, care i-a măcinat viața, încheiată
la 42 de ani, când laboratorul său de creație era plin
de muguri, de proiecte nefinalizate. Poezia lui își ur-
mează traiectul ei firesc în timp. Regizorul Stanca, în
schimb, nu a văzut pusă în scenă nici măcar una
dintre cele 15 piese de teatru ale sale, rămase în ma-
nuscris, cu o excepție, pe care am pus-o în valoare în
volumul Dăltuiri12, lansat împreună cu celălalt îngri-
jitor de ediție, profesorul Marin Diaconu. Textul
-manuscris cu drama Dona Juana a fost premiat în
1947, dar nici astăzi Teatrul de Stat din Sibiu nu pune
în scenă anual, cum s-a promis, fie și numai câte unul
dintre textele sale. În răstimpuri, vreun regizor din
țară scoate din uitare câte o piesă a dramaturgului.
Prea rar, prea puțin convingător. Postum, în răstim-
puri au văzut lumina scenei la Sibiu abia Ostatecul,
Oedip salvat și Secera de aur. Privit cu atenție, fron-
tonul clădirii Teatrului Național din orașul care a fost
capitală culturală europeană în 2007 nu are mențio-
nat acest nume de ctitor modern, care i-ar spori pres-
tigiul. Este și aceasta o formă a nenorocului care îl ur-
mărește postum pe cel care se autodefinea în capo-
dopera sa Corydon “Sunt Prințul penumbrelor, eu
sunt amurgul...”

Fața văzută a operei sale este și acum, când
sărbătorim centenarul nașterii sale, tot poezia cu
splendoarea ineditelor balade, cu tulburătoarea canta-
bilitate a versurilor de dragoste care au intrat în șlagă-
rele îndrăgite de tineri:” Iubito, -n noaptea asta-mpă-
rătească/ Numai tăcerea las-o să vorbească!” ( Silen-

din Sais. Deosebit de baladele lui, poetul suab Uhland
nara la modul didactic și cu multă convingere o
fabulă epică spre a exprima idei în stil moralizator, fie
că se inspiră din istoria popoarelor nordice, scandi-
nave (Regele orb, Cavalerul negru, Cele trei cântece,
Copila hangiței,) sau recurge la altele, exotice, ca mu-
zică fluidă a cuvintelor (Don Massias, Podul peste Bi-
dassoa) ori proletare ca glorificare a muncii (Cosa-
șa). Apar în baladele lui Uhland portrete de răzvră-
titori (Bertrand de Born), de figuri stranii (Iuncărul
Rechberger, Contele Eberstein, Cămașa fermecată,
Norocul de la Edenhal Blestemul bardului), dar și
istorice (Fală șvabă, Taillefer).

Baladistul sibian nu și-a imitat modelele, chiar
și atunci când Cântecul Gretei are subtitlul Baladă teu-
tonă. Consider că, spre exemplu, Balada studențească
pe care a creat-o Radu Stanca seamănămai degrabă cu
romanticele personaje tenebroase ale lui Hoffmann și
Chamisso. Anecdotele baladelor lui au mereu ca mo-
tiv moartea, dar tratată într-o manieră inedită, încăr-
cată de mister, plasată într-o atmosferă stranie, așa ca
în Fata cu vioara, poezie în care un tată își blestemă
copila să trăiască numai atât cât cântă la vioară. Dar
corzile viorii se rup de atâta cântat și fata nu reușește
să le înlocuiască cu fire din părul ei blond. Astfel, ea
cade moartă. Este atmosfera pe care o regăsim în
Trandafirul și călăul sau în Douăsprezece umbre, bala-
de admirabile la rândul lor.

Marele câștig al poeziei românești datorat
resurecției Cercului literar de la Sibiu, îndeosebi prin
Radu Stanca și Șt. Augustin Doinaș, constă în extin-
derea sferei baladescului de la o scară națională, atât
de elocvent ilustrată de Radu Gyr, spre exemplu, la o
scară planetară, chiar cosmică. Ilustrativă în acest
sens este și balada stanciană Turn înecat. Turnul sim-
bolizează acel axis mundi, având în crucea-i celestă o
crăiasă adormită „de două mii de ani“, Runa, un soi
zeiesc de „sămânță a lumii“, sortit a rodi după „cata-
clism“ (aluzie, poate, chiar la al Doilea Război Mon-
dial): „Turnul dormea-ntre ape liniștit/ Și numai câte-
odată fețe sumbre/ Se abăteau sub zidul lui tihnit, /
Să-l tulbure cu sulițe și umbre.// Picior de om cu toa-
te-acestea nu-i/ Calcă spirala scării, unde Runa,/
Sâmburul viu și pur, Regina lui,/ De două mii de ani
dormea întruna.// (...)// Furtună mare însă se lăsă/
Odată-asupra lui, și-atunci, sălbatic,/ Intrând pe
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tium nocturn) Ființa care l-a fascinat cu frumusețea
ei plină de mister a fost actrița Dorina Ghibu, ea
devenindu-i soție. Corespondența purtată din 1948 și
până la sfârșitul vieții lui în 1962 atestă puterea iubirii
ce atinge absolutul trăirii: “Ești în mine ca o mixtură
a cosmosului, ce-mi dă viață. Ești soția mea,
înțelegând cu asta adevărul cel mai profund al cuvân-
tului. Soție – adică îmbinarea tuturor substanțelor
feminității, a feminității devenită ideal și necesitate,
scop și existență, sens și realitate. Soție – concept
cuprinzător, reunind în el viața și moartea, mama și
amanta, pe fecioara sfântă și pe femeia pătimașă,
Maria din Nazaret și Maria Magdalena – una sin-
gură, pentru mine tu, Dumnezeul și Diavolul meu,
liniștea și neliniștea mea, ziua și noaptea mea, lumina
și întunericul meu, viața și moartea mea – mai ales
moartea mea, moartea în tot ce are ea mai sublim ca
împlinire a vieții.” (Scrisoare din 11 iunie 1951). Sub
titlul Scrisori către Doti, această corespondență a lui
Radu Stanca a fost publicată în 2016, prin grija profe-
sorului universitar Ion Vartic, la Editura Muzeului
Literaturii Române din capitală. Această “carte răvă-
șitoare”, cum a apreciat-o Ruxandra Cesereanu, nu
are egal în întreaga literatură română, ea certificând
pentru generațiile viitorului sacralitatea adevăratei
iubiri.
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la mari distanţe de momentul nostru şi cu cât aceste
distanţe în timp sunt mai mari, cu atât se vădeşte mai
lesne plasticitatea involuntară a enunţului”. În Expresi-
vitatea involuntară criticul pleacă de la ipoteza că în
fiecare epocă literară există o doză, mai mică sau mai
mare, de expresivitate. Evident că aplicabilitatea con-
ceptului de „expresivitate involuntară” este relativă,
fapt relevat şi de N. Manolescu. În Figura spiritului
creator (1978) conceptul fundamental pe care se ba-
zează analizele şi interpretările este acela de „produce-
re”, de structurare („esenţialul într-o lectură critică nu
este să faci cunoscută o structură, ci să realizezi o
structurare”). Pentru Eugen Negrici lectura se situea-
ză într-o postură de „independenţă atentă” faţă de
textul literar, ea relevând, totodată, structurarea tex-
tului. Criticul analizează componentele genezei textu-
lui, „tranzacţiile” dintre autor şi public, dintre text şi
producătorul său, în contextul fluctuaţiilor orizontului
de aşteptare al cititorilor. Imanenţa literaturii (1981)
reliefează „polisemia semantică” a textelor vechi,
având drept corolar metamorfozele orizontului recep-
tării, pentru ca în Introducere în poezia contemporană
(1985) şi Sistematica poeziei (1988), să se realizeze o
clasificare a structurilor poetice contemporane, cu o
justă corelaţie între sincronie şi diacronie, ce concilia-
ză structuralismul şi stilistica, orice text poetic fiind,
în fapt, rezultatul unei formalizări a datelor realităţii.
Radiografia criticului se orientează mai ales asupra
configuraţiei semnificantului („Vorbind despre modul
alcătuirii poeziei (...), interpretul a simţit de regulă
nevoia să se gândească la ceva asemănător cu ceea ce
se întâmplă când vorbitorul execută transformarea
referentului în conţinut, adică ceea ce se petrece într-
o altă fază (mai concretă) a semiozei, când continuu-
mul trebuie segmentat, modelat, format, codificat”.
Valorizând o astfel de metodă ce fructifică exigenţele
investigaţiilor structuraliste şi stilistice, Eugen Negrici
propune trei modele de producere a poeziei: poezia
ca prelucrare/ structurare („Realul se supune eului,
care îi impune grile, subcoduri, norme, reglemen-
tări”); poezia ca transfigurare/ destructurare („Eul
recurge, sub tensiune, la acele fragmente semnificati-
ve din realitate care se află în raport de contiguitate cu
el”); poezia ca substituire/ metamorfozare („obiectul
fuzionează cu subiectul. Realul este absorbit de către
eu, sau e chiar proiecţia imaginară a acestuia”). În cele

IULIAN BOLDEA

Expresivitatea etică a criticii

Cărţile lui Eugen Negrici se detaşează, la început,
prin interesul pentru literatura veche, percepută în
grilă stilistică, retorică, dar şi din perspectiva teoriei
receptării. Textele de aspect istoriografic se înscriu în
sfera literaturii, şi trebuie să fie percepute cu interes
hermeneutic de către „interpretul-receptor angajat
într-un proces comunicativ cu textul”. Structura tex-
tului nu mai e explorată în imanenţa ei, ci ca relaţie
cu cititorul, ca deschidere spre alteritate, prin exerci-
ţiul valorizării unor concepte precum „raport de con-
sum” sau „efect de înstrăinare” ce revelează o estetică
a receptării şi o conştiinţă a cititorului: „Totul, în in-
terpretare, trebuie să pornească de la conştiinţa citito-
rului. Iar, în cazul particular al limbii scrierilor vechi,
distanţa dintre cuvintele ce le compun şi cele pe care
le percepe astăzi mental cititorul e suficient de mare
ca ele să capete statutul de figuri – sau mai bine zis să
ne dea sentimentul unui limbaj figurat”. În cărţile
dedicate literaturii vechi (Antim. Logos şi personalitate,
Naraţiunea în cronicile lui Grigore Ureche şi Miron
Costin) accentul este orientat asupra revelaţiilor expresi-
vităţii, asupra narativităţii şi ficţionalităţii, punându-
se la contribuţie conceptul de „expresivitate involun-
tară” este ilustrat de N. cu texte în care gradul de lite-
raritate pare unul extrem de redus, criticul literar pre-
cizând că, în general, „cu cât coborâm la texte apărute



Mitizarea lui Eminescu e exemplu ilustrativă pentru
vana nevoie de canonizare, declanşată de frustrări şi
complexe identitare: „Devenit, în ultima jumătate a
secolului al XX-lea, o legendă naţională şi un mit,
Eminescu a ieşit, cum spuneam, din timpul profan. În
această împrejurare specială, nu avem de-a face cu
atitudinea care însoţeşte, de regulă, statornicirea, în
conştiinţa colectivă, a unui mit şi pe care o ilustrează,
de pildă, receptarea lui Maiorescu sau a lui Iorga:
încremenirea în respect. (...) Sunt curente cazurile de
tabuizare agresivă şi de deliraţie la geniu, mai cu
seamă imediat după 1989, când toate pornirile
inhibate, toate tendinţele şi aspiraţiile reale ale con-
ştiinţei colective s-au putut dezlănţui fără reţineri şi
fără cenzură”. Unul dintre responsabilii acestui feno-
men al mitizării literaturii române e, scrie Negrici, G.
Călinescu, care pune în circulaţie, în Istoria din 1941,
teza celor patru mituri fondatoare şi esenţiale, ce au
fost preluate şi supradimensionate de critica ulterioa-
ră, dar şi de manuale, jucând rolul „emblemelor de pe
scuturile heraldice”. Mecanismul iluzionării funcţio-
nează, zice criticul, pe mai multe paliere şi dimen-
siuni, cu consecinţe şi grade diferite de efect asupra
conformaţiei receptării adecvate a literaturii române.
Primul capitol, Viziunea asupra statutului literaturii şi
al literaţilor are aspectul unui tablou sinoptic al tarelor
iluzionării. Subcapitolele au titluri elocvente pentru
mecanismele şi conceptele deconstruirii, ale dez-
vrăjirii şi demitizării cu care operează criticul: Nevoia
de repere stabile, Pioşenia globală, Postura statornic
admirativă, Tabuizarea patrimoniului cultural, Fabrica
de sfinţi. Se ştie că în spaţiul literaturii vechi, zelul
protocronic a fost foarte activ, găsindu-se resurse
estetice acolo unde nu prea existau, exacerbându-se
totodată existenţa unui pretins baroc românesc. Eu-
gen Negrici inventariază câteva maladii ale repre-
zentării de sine, de la „mimarea normalităţii”, la „râv-
na sincronizării cu orice preţ”, la „obsesiile nobiliare”
sau la „obsesiile vechimii”, considerându-se că supra-
licitarea unor momente, accente culturale sau literare
e prezentă mai ales în paginile de istorie literară.

Cartea lui Eugen Negrici Literatura română sub
comunism înregistrează, într-o percepţie sintetică,
evoluţia fenomenului literar românesc în perioada
1948-1989. Cele trei capitole disting cinci etape ale
evoluţiei: prima perioadă (1948-1953) a influenţei

două cărţi, excursurile teoretice sunt ilustrate cu
analize riguroase consacrate unor poeţi importanţi
(Ioan Alexandru, Marin Sorescu, Mircea Dinescu,
Mircea Ivănescu, Virgil Mazilescu, Ileana Mălăncioiu
etc.). Modelele generative concepute de Negrici sunt
configurate într-o grilă reductivă de inspiraţie struc-
turalistă. Literatura română sub comunism şi Iluziile
literaturii române se disting printr-o schimbare de
ton, mai radical, mai deziluzionat, mai puţin tehni-
cist. Literatura română sub comunism relevă modul
în care literatura română a suportat ruptura de tradi-
ţia interbelică, sub imperiul alienant al dogmei co-
muniste. Există aici, cum observă N. Manolescu, o
inadecvare între demersul sintetic al capitolelor ge-
nerale (mult mai accentuat negative) şi cele analitice,
în care judecăţile sunt benigne. În Iluziile literaturii
române, Eugen Negrici realizează o demistificare a
„miturilor” ce au alimentat modelele şi fenomenele
literare româneşti. În efortul justificat de cele mai
multe ori de redimensionare axiologică a unor opere
literare, a unor scriitori şi orientări literare, criticul
nu ezită să apeleze la judecăţi drastice, necomple-
zente, la adresa unor „mituri” ale literaturii române,
supradimensionată adesea, din diferite şi multe
motive: „A te împotrivi inerţiei sentimentale care fa-
ce să prospere atâtea opere prăfuite, a refuza să mai
cedezi bunăvoinţei de a decreta drept excelente pro-
dusele mediocrităţii seculare, înseamnă a submina
însuşi conceptul de artă şi, nu mai puţin, a bloca
funcţionarea instituţiilor ei: muzeele, antologiile,
istoriile literaturii sau cele ale artelor plastice. Şi
totuşi, ar fi trebuit să o facem, înfruntând toate aceste
riscuri şi, în plus, şi pe acela de a repeta o mai veche
– dar neconsumată experienţă avangardistă. Spiritul
critic a fost somat să se radicalizeze, să iasă de sub
narcoză şi să se situeze în sinceritate”.

Metabolismul literaturii române este, aşadar,
subminat de o dinamică mistificatoare generatoare
de mituri, complexe, inhibiţii, frustrări şi angoase
care au determinat apariţia unor imposturi şi
mistificări edulcorate. De la excesele protocronismu-
lui, la „râvna sincronizării cu orice preţ”, de la „tabu-
izarea patrimoniului literar” la canonizarea şi supra-
licitarea unor scriitori sau la obsesia vechimii,
Negrici realizează, în cartea sa, un tablou cuprinzător
al maladiilor produse de o severă iluzionare de sine.



Demersul criticului (de pildă, analiza justă a „comu-
nismului fundamentalist“în spaţiul prozei) induce o
comprehensiune adecvată a tabloului literar din era
comunistă, prin reliefarea modalităţilor de aservire a
esteticului de către ideologic, prin manipulare, inti-
midare, sau cenzurare, procedee care au condus la
inadecvarea literaturii, la dogmatizare şi la crearea
unor opere literare schematice, lipsite de valoare.
Terminologia valorificată de Eugen Negrici are o
alură simbolică şi etică vehementă („sodomizarea
scriitorului“, „religie politică“, „miturile invidiei şi
miturile speranţei“), criticul referindu-se, în termeni
drastici, la compromisurile lui Sadoveanu, la Zaharia
Stancu („lichelism funciar“, „executant frenetic şi fă-
ră scrupule al oricărei misiuni“), la „promptitudinea
jegoasă” în arta adaptării la ideologia comunistă a lui
Petru Dumitriu, sau la „ticăloşia rareori egalată în
ticăloasa noastră literatura a anilor ’50“ a lui Eugen
Barbu. Critica lui Negrici este, cum observă Lumini-
ţa Marcu, o „critică de ruptură cu un trecut detestat
şi autorul pare să exploateze din plin, cu o frenezie
debordantă şi cu o fantezie câteodată morbidă, posi-
bilitatea de a se juca stilistic-demascator cu lucruri
altădată capitale”, literatura transformându-se într-
un „insectar ordonat şi grotesc”.
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stalinismului, a doua (1953-1957) exprimă o anume
destalinizare, încheindu-se cu Revoluția din Ungaria,
a treia etapă (1957-1964) este una a recrudescenţei
dogmatice, urmată, în perioada 1964-1971 de o
perioadă a liberalizării, încheiată cu lansarea Tezelor
din iulie, iar ultima etapă e situată între 1971 şi 1989.
Reevaluând traiectoria sinuoasă a literaturii române
din perioada comunismului, Eugen Negrici operea-
ză, în fond, o reaşezare a valorilor, ierarhiilor, opere-
lor şi scriitorilor, în funcţie de criteriul estetic, subli-
niind, implicit, rezistenţa la schimbare a receptării
critice a epocii. O percepţie obiectivă asupra literatu-
rii acelei vremi presupune o punere în paranteză a
oricăror influenţe extraestetice, cu examinarea atentă
a mixturii de etic, estetic şi sociale din care era alcă-
tuită substanţa operei, valoroasă în măsura în care
reuşea să se extragă de sub tutela ideologiei şi a com-
promisului. Examinând modalităţile de infiltrare a
ideologiei în circuitul literaturii, criticul realizează
conexiuni nuanţate între operă şi epocă, examinând
cu luciditate creaţia literară şi prin prisma unor rela-
ţionări est-etice, dezamorsând ierarhii inflaţioniste
sau prestigii închipuite într-un tablou veridic, echi-
librat, cu diagnostic corect în privinţa diverselor pa-
tologii literare ale epocii, într-o sistematizare credibi-
lă, cu două categorii fundamentale („literatura aser-
vită“, „literatura tolerată“). Reevaluarea demasca-
toare şi polemică a perioadei literaturii din perioada
erei comuniste, cartea lui Eugen Negrici explică, mai
întâi, mecanismele şi instrumentele ideologice care
au grevat asupra evoluţiei culturii şi literaturii româ-
ne, înregistrându-se, cu stil, atitudine şi viziune de
clinician, maladiile din epocă: „Sub presiunea aces-
tor câmpuri de forţe adverse, nu putea să se ivească
decât un peisaj bolnav, dar interesant din perspectiva
unei «estetici» totalitare, care, dacă se va fundamenta
vreodată că disciplină, se va ocupa de caracterul con-
torsionat al creaţiilor acelor vremuri şi de evoluţia
nefirească a fenomenului artistic. Iar prezenţa neîn-
treruptă în viaţa literară a unei literaturi oficiale de
uz propagandistic şi servită de un număr important
de condeieri s-a transformat într-o povară constantă,
cu efecte neaşteptate. Ea a devenit un virus agresiv
împotriva căruia literatura adevărată a fost nevoită să
fabrice mereu anticorpi, să furnizeze replici şi să se
apere în felul ei, bâjbâind după coridoarele libere“.



PUNCTE-PUNCTE...

zăpada cădea din ce în ce mai rar:
puncte-puncte... puncte-puncte...

oamenii erau atât de mulți încât
fiecare se confunda cu ceilalți

(numai singurătatea le aparținea cu adevărat
şi le amintea că sunt)

treceau unul prin celălalt cu uşurința
cu care îți speli mâinile

crima era a fiecăruia

EVENING STORY

de-ai să mă-ntrebi ce-am făcut astă-seară,
am să-ți răspund: da, draga mea, am
golănit prin oraş fără să-mi pese, ca acum
aproape patruzeci de ani, când am plecat
pentru prima oară de-acasă şi m-am
bărbierit (tot pentru prima oară) într-o
cameră de la etajul al doilea al hotelului
"tranzit" (ce nume predestinat!). aveam
şaişpe ani şi eram cel mai bogat om din
lume, fiindcă, în afara celor şaişpe ani, nu
mai aveam nimic: doar nemurirea

RUGĂCIUNE (9)

Doamne,
Te rog,
arată-mi din nou răsăritul!

GEORGE NINA ELIAN

OCHII NOŞTRI VOR COLORA CERULŞI APELE

vei veni îmi vei atinge uşor obrazul cu palma
vei spune: trezeşte-te e din nou dimineață
plângând/ râzând ochii noştri vor colora cerul şi

apele
vor da nopții lumină bucurată şi clară pădurea
de simboluri se va schimba
pe dată-ntr-o pădure de ceasuri. va ninge: atât

de frumos
vor cădea fulgii şi atât de tăcut încât deja
vom fi uitat să ne iubim totul va fi atât de real

vom
purta deopotrivă semnul locului din care
vine şi pe-al celui în care se duce ninsoarea
plângând/ râzând ochii noştri vor colora cerul
şi apele pe nesimțite mie-mi va
creşte o floare de iarnă pe gură vei spune:
trezeşte-te totul va fi
atât de real

POST BELLUM

supraviețuitorii
adunau lumina în eprubete
ca să se poată căuta



Cai albi în ninsoare

Târgul de vite –
un cal alb scapă în zori,
în ninsoare

Clelia Ifrim

Controlându-le,
vânătorul aprobă –
urme de picior

YusukeMiyake

Şuieră vântul …
o căruţă plină cu copii
pleacă din oraş

Nicole Pottier

Apă caldă ioc –
astăzi doar un fular gros
pe post de kigo

Daniel Onaca

Joc în zăpadă –
Eliberați de hamuri,
caii sălbatici

Ecaterina Neagoe

Caii rătăciţi
se-opresc sleiţi de goană –
fulgi de zăpadă

Mihaela Chiţac

Plita încinsă –
flăcările în trosnet
anunţă oaspeţi

Mara Paraschiv

Tăcerea din cer
velniţă recilor nopţi –
Fulgi pentru suflet.

Radu Şerban

Zurgălăi de-argint –
oh, calul alb nu-i aici,
nici în ninsoare!

Clelia Ifrim

CLELIA IFRIM

RENRO
CAI ALBI ÎN NINSOARE

Este un nou termen pentru poemul în lanţ,
chain poem, creat de Clelia Ifrim din ROMÂNIA.
Întreg lanţul poetic are un titlu şi este format din 9
haiku-uri. Legăturile sunt cele obişnuite, adică legă-
turile de parfum, care merg de la un poem la altul, şi
legăturile fixe.
Cuvântul RENRO este alcătuit din silaba REN (lotus,
în japoneză) care îşi are originea în termenul
RENKU (vechea denumire a poemului în lanţ) sau
RENGA (denumirea modernă) şi RO.
RO este prima silabă din cuvântul ROMÂNIA, dar
mai mult, RO este o silabă japoneză care defineşte
căldura focului şi ideea de centru, mergând de la
centrul unei camere unde este o vatră de foc, „hearth
fire”, până la centrul corpului uman, adică inima –
KOKORO –.Poemul în lanţ este un „spaţiu” cu
această valoare reală şi metaforică unde doi sau mai
mulţi poeţi se adună pentru a scrie împreună haiku.

PARTICIPANŢI

CLELIA IFRIM (ROMÂNIA)
YUSUKEMIYAKE (JAPONIA)
NICOLE POTTIER (FRANŢA)
DANIEL ONACA (SUEDIA)
ECATERINA NEAGOE (ROMÂNIA)
MIHAELA CHIŢAC (ROMÂNIA)
MARA PARASCHIV (ROMÂNIA)
RADU ŞERBAN (ROMÂNIA)

Legături fixe pentru
strofa – haiku 3, 5, 7:
căruţaș, hamuri, foc



dacă
ar scoate un cuvânt s-ar evapora
ca picătura de apă pe
limba lui cea mare
iar eu
am frigider cu circuit
de răcire uscată a gândurilor
mi se făcuse milă de frigider prea era
morocănos și îi plăcea
să toarce așa pe întuneric ca orbul
ok am văzut ce era
de văzut
închid la loc ușa doar eu
pot decide
chiar dacă a trebuit să devin muritor pentru asta
îmi mulțumește
din ochi cu recunoștință frigiderele
suferă demn în tăcere
dar știu că lucrurile de acum
încolo încep
să își arate adevărata
față
și mai știu
că voi plăti orice plăcere
fardată sub iadul
de neon
din susurul motorașului

în apoi în păstaie

avortonii nu erau triști
chiar deloc
cum stăteau ei cu fețișoarele
ca niște călători nevrotici în
tramvaiul-păstaie
ce știau unde îi duce gondola
semințelor zburătoare
habar
n-aveau
unul de altul fiecare
cu misiunea lui de penetrare
i-am stivuit cu inima strânsă
urma să îi fac snopi și să îi leg la mijloc
cu o sfoară

HORIA DULVAC

deschid ușa frigiderului pam-pam

de la o vreme uit
mă opresc
în drum spre frigiderul căruia
i se blochează gândurile
(are niște cipuri pentru așa ceva)
îi deschid ușa
mâncarea mocăiește acolo ca-n gară
timpul tresaltă
o cortină de carne
deschid ușa văd
luminile neonului
piesa de teatru cu mine personaj
felurite
bucate pitite
în borcănașe
ca niște păcate vinovate
suflând de rușine și frig în pumnișori
că
mi s-a făcut milă de îndepărtata lor copilărie
“puneți mâna pe el” striga lumea
eram singur
ul care trișa supraviețuisem
deschid ușa frigiderului pam-pam
un gând mai jerpelit la coate
stătea acolo
mijindu-și ochișorii
- cum te cheamă
măi copile îl întreb
jucându-mă cu el de-a dumnezeu dar știam
că el nu vorbește



apoi să îi însemn pe răboj
în definitiv
erau planete triste ca bluesul
negrilor americani sau ca
muzica ţigănească
din Balcani
aveau gesturi
din degete galbene
înotau în uleiul cerului
ca într-un ecran de groază
cerul dormita ca un stomac
severus
cu fața cicatrice era
unul din cerurile mele ciupite de vărsat
nici el nu avea altceva
de făcut
decât să aștepte
suflete binevoitoare
așa visam eu resturi ne
digerate
vise erotice
chestii
care eșuau să însemne
de aceea dimineţile îmi ascundeam cearșaful
curăţam rușinos
dinții de carnea păsărilor care ne cărau în

spinare
visele
pe aripile lor portante
fixate cu șuruburi din osul humeral
(lucrau cu randament maxim la atelierul de

reparat îngeri )
apoi îi luam de mânuțe
le lor de avortoni la plimbare
ferindu-le privirea
de ale străzii orori
de întâmplările prăvălite în ganguri
(stăteau acolo cu genunchii rupți)
de conjuncţii nefaste și câini
cu abdomenele scoase afară
de cerul cu măruntaie expuse
în viitor
ul
atins și el de-o mare tulburare
erau multiplii copiii învățaseră
ceva matematici speciale

aveau nume pitagoreice psi lambda
făceau cu mâna semne
la ferestrele posibiluluimanus
turbare
trebuia
să am grijă de ei să le dau
vitamine și de ronțăit
o ecuație binevoitoare
iar seara să îi strâng la loc
precum călugărul Mendel
în apoi
în păstaie

CHARLES d’ORLÉANS

(1394-1465)

RONDEL

Nu sunt dintre aceia care
Surâsul Soartei l-au zărit.
Mereu aceasta m-a lovit
Cu ghinion și zile-amare.

Dacă îmi pui o întrebare,
Este precum am povestit:
Nu sunt dintre aceia care
Surâsul Soartei l-au zărit.

Vin zile bune, mi se pare,
Dar inima s-a-mpotrivit:
Speranța te-a dezamăgit
Și te-a mințit fără-ncetare.
Nu sunt dintre aceia care
Surâsul Soartei l-au zărit.

traducere de Dan Dănilă



nici de mine
dar de mine nu mi-a păsat vreodată
nici măcar cînd în luam tensiunea și diabetul

să-ți dau raport
zilnic
lîngă neața
cînd nu mă dureau oasele
de la prea desele mele căzături în vodcă
aproape nu mai ies din ea
pentru că e amestecată
cu trecerea ta

SÎNT UN BĂRBAT  APROXIMATIV

care se scoală dimineața
cumva odată cu pisicile
și cafeaua
nu că ar fi dezonorant pentru unul ca mine să-

ți aducă
o ceașcă de cafea
pe noptiera din stînga
să aștept geamătul tău de ora șase
„daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaan”
(e ca un început de eră aș spune dacă n-ar fi

prea pompos)
desfăcînd apartamentu-n drumuri și poduri
spun aproximativ pentru că-s prea multe ciori

care simfonizează

LALELELE

puse în vasul paralelipipedic de sticlă
semănau cu caracatița
care-aș fi vrut să fiu
intrînd prin toate căile în minunatul tău trup
tentaculele mele simțeau mirosurile și gusturile
deosebite-ale pragurilor
dantelăriile lor
și mai ales pulsul așteptărilor dizolvîndu-se-n

geamătul intrărilor
atît de multe

DAN IANCU

CASA ÎNVĂLMĂȘITĂ CU NUMELE  TĂU

zidurile cîndva albe
(cînd te cunoscuseră pe tine rîzînd)
cu desenele
în creion deocamdată
(pînă o să fac rost de bani ca să cumpăr culori)
aspiratorul lîngă perete
cutii de carton cu cărți și alte acte
fața de masă roșie pe jumătate de masă
(doar atît merit)
cu o droaie de firmituri pe ea
cada plină cu fire de păr
(oricum mi-a crescu ceva pleata în ăștia doi ani)
ceara lipită de zid de la ultimii moși de iarnă
miroase rău a tutun
chiuveta plină de farfurii albastre nespălate
și petale încovrigate de lalele pe gresia din sufragerie
cafeaua ca de obicei în dreapta mea
în sfîrșit prin mine zac
o grămadă de obiecte
printre care-mi fac drumuri
(ca și cum aș merge la munte)
și canapeaua cu o pernă deasupra găurii din pielea ei
verde
s-ar zice că nu-mi mai pasă de nimic



MIRUNA CARP

Poeme

***

știi de ce ducem poezia mai departe? pentru că
putem. de obicei scriem în palmă tot ce ne dă prin
cap, apoi copiem totu-n telefon. în fapt, mereu ne
stă pe limbă cîte-un gînd lung, extrem de lung, un
ghem de gînd infernal, cum e un cheag de sînge. și-
abia dacă-l scuipăm bucăți. nu scoatem nimic din
noi. și-am fi putut, dacă n-am fi fost pui de leneși
țîfnoși, dacă nu ne-am fi scărpinat tolăniți într-o
jumate de pat jegos și plin de mîncare. măcar ni-i
bine. cu toată boala de plămîni, tot respirăm
poezie. și ne dăm întîlniri în poezie și scriem în
palme. și uităm de jumatea de pat care doarme-n
cameră. cînd nu mă gîndesc la nemurire, mă
gîndesc la mîncare. în permanență. da-i bine.
numa' noi dormim cu mîncarea-n brațe. și mă-
ntreba frate-miu-alaltăieri ce-s pufarinele.
păi ce-s pufarinele?
păi pufarinele, pufarinele e copilăria mea.

***

doctorița plușica nu m-a învățat cum să supra-
viețuiesc în afara minții mele. nu mi-a spus ce-s
banii. nu m-a învățat ce-i aia viață de student, cînd
mănînci pufarine lîngă un morman de cărți prinse
cu elastic.

nu m-a-nvățat să fiu mare. n-am știut că oamenii
vin și pleacă. n-am știut că oamenii țipă la oameni.

ea nu mi-a arătat cum se folosește bancomatul. nu
mi-a zis ce tramvai să iau pînă-n piața unirii.
plușica n-a apucat să-mi spună ce-s alea despărțiri
prin mesaje. n-am învățat de la ea eșecul, nici
tristețea, nici singurătatea. plușica n-a mimat
vreodată oboseala, nu ne spunea că n-are timp să
mai ajungă la supermarket. ea nu m-a făcut să
plîng, nu m-a certat.
ea doar m-a ajutat să fiu copil. să rămîn copil. și de
aia o iubesc toți. că nu ne-a făcut oameni mari.
și plușica n-a îmbătrînit. a rămas fericită.

***

observi întîmplător că ți-au trecut bubele de pe
față. te ridici cu mare lene din fotoliu, căutînd tele-
comanda. arunci toate pungile goale de popcorn
cu-aromă de cașcaval și refuzi a mai privi și-o se-
cundă la televizorul blocat pe canalul de soap
operas. devenise insuportabil. în coșul de gunoi
azvîrli șervețelele de unică folosință pline cu muci,
dorind parcă o schimbare, după ce-ai bocit zile la
rînd în bîrlogul ăsta fără de dumnezei. în treacăt,
dai cu ochii peste manuscrisul prostiei tale de ro-
man numit „arc-en-ciel”, că suna bine-n franțu-
zește acum două-trei săptămîni, însă numai tu știi
cît de prost l-ai scris. și-l va prinde mucegaiul -
amatoricește vorbind.

.. .

îți prinzi aripile de căptușeala sacoului bleumarin
pe care-abia l-ai călcat, adoptînd ținuta office, du-
pă zile bune de smiorcăit în pijamalele alea rose
bonbon cu rîndunele. refaci coafura, apoi ascunzi
undeva în adîncul tău cearcănele ce inundă moaca
umflată, spălăcită. tocurile stiletto n-au putut pleca
fără tine - sau tu fără ele. nu știu. poate asta fac
femeile: cad și se ridică. mereu se ridică. mereu cad
și aproape mereu se ridică.



WERNERMARTINI

Poeme

Wolken weiß, Raben schwarz,
Himmel blau. Unten ganz 
klein der Wanderer.

 
Streicheln fast möchte
die Weide mit zarten 
Fingern den Fluss.

 
Der verlassene 

Spielplatz sehnt Kinderlachen
wieder herbei!

 
Schon jubilieren 
Vögel im Frühtau:
Plötzlich die Sonne!

 
Frühtau an Schuhen

und Morgenrot im Herzen:
Der Tag beginne!

 
Kein Lufthauch heut. Die 

Zeit scheint stillzustehen. Doch
dann die Turmuhr fern...

 
Der Erde Schwerkraft

aufhebend, schenkt Sternenflug
dir die Phantasie!

* 
Das Grün der alten 

Fichte, das Gurren einer Taube
und Stille

Dieses tiefe Blau
des Himmels: ein endloser

Ozean der Lüfte.

 
Höre die Knospen

wachsen und deine späten
Jahre vergehen.

 
Menschenverlassen

heut mein Weg, jedoch Blüten,
Falter und Vögel!

* 
In dieser Stille

dringt jeder Flügelschlag
tiefer ins Gemüt!

 
Kinderstimmen, süß

und glockenrein lachen an
gegen graue Zeiten!

 
Auf stillen Pfaden

werden wiedergeboren
die Wunder dieser Welt!

 
Einem Lese-Stein 

gleich mein Herz am Ostersonntag
die Sonne speichernd.

 
Eine Taube und

Kirschblüten-so kommt daher heut
der Ostersonntag!

 
Mit Silberperlen

schmückt der Frühlingsregen
goldene Weiden.



WERNER GÖBL

Der hoffnungsvolle Traum

Ich bin vor knapp einer Stunde aufgestanden. So
richtig wach bin ich noch immer nicht. Verstehen sie
mich nicht falsch! Ich ringe mit den Wörtern um ge-
nauer auszudrücken was wirklich passiert ist. Sicher
ist es nichts Außergewöhnliches, dass man nachts,
während wir schlaffen, träumen. Und es ist auch nor-
mal, dass man das Geträumte für wahr hält. Zumin-
dest für eineWeile. Nunwar es keinAlbtraum. ImGegen-
teil! Ohne es ein bisschen zu übertreiben, es war der
schönste Traum, den ein Mensch träumen kann. Ge-
rade deswegen versuche ich ihn nieder zuschreiben.

Also!
Ich war nicht Gott in diesem Traum. Ich habe nur

diese Rolle gespielt. Genauer: ich musste diese Rolle
spielen. Ich hatte zwar übermenschliche Fähigkeiten,
aber, wie sie selbst sehen werden, waren sie sehr be-
schränkt. Unten anderen, ich konnte keine Wunder
vollbringen. Selbst nicht! Umso mehr war, alles was
um mich herum geschah, ein Wunder. Der erste Ort,
wo ich auftauchte, war mir unbekannt. In einem
Traum fragt man sich nicht: Wo bin ich jetzt und was
mache ich hier? Da läuft alles von selbst. Wie sie
merken, ich versuche zu rekonstruieren und zu ver-
stehen was sich da abgespielt hat. Es musste ein belie-
bter Urlaubsort gewesen sein. Ohne es genau zu wi-
ssen, nehme ich an, dass es eine Insel war. Aber das
spielt keine wesentliche Rolle. Die Leute, die an mir
vorbeigingen, sprachen verschiedene Sprachen und

ich konnte sie alle verstehen. Und nicht nur das, ich
konnte sie auch sprechen. Es dauerte nicht lange bis
ich mich beobachtet fühlte. Auffallend war, bestimmt,
meine Kleidung. Ich war von oben bis unten weiß.
Sogar die Schuhe, wenn man das so nennen kann,
was ich an den Füssen trug, waren weiß. Auch jetzt,
oder erst jetzt, im Wachzustand, kann ich diese Be-
kleidung nicht zeitlich zuordnen. Ich behaupte, auch
wenn das Verwirrungen zeugt, dass sie zeitlos war.
Der erste Mensch, der mich ansprach, war ein Japa-
ner. Zumindest hat er japanisch gesprochen.

-Darfich ein Bild von dir machen?
-Gerne!
Es dauerte nicht lange bis er mir das Bild auf

seinem Smartphone zeigte. Man konnte darauf sehen
alles was hinter mir stand nur ich fehlte. Dement-
sprechend auch sein Kommentar dazu.

-Also du bist es!
-Wer?
-Derjenige der seit ein paar Monate in der Welt

herumgeistert und mit den Leuten spricht. Man kann
dich nicht fotografieren, nicht filmen und auch nicht
deine Stimme aufnehmen. Zeitungen berichten über
dich. Im Fernsehen gibt es Talkshows. Es wird viel ge-
rätselt und verschiedene Meinungen vertreten. Geheim-
dienste können dich nicht aufspüren. Seitdem du hier
bist weht ein neuerWind aufder Erde.

In seiner Stimme war Freude und Staunen
gleichzeitig. Auf seine berechtigte Frage musste ich
nicht lange warten.

-Wer bist du?
-Ich bin Gott!
-Gott?
-Ja! Aber nicht der Gott an den ihr glaubt. Reli-

gionen sind Menschenwerks. Mein Werk ist das
Leben. Und ihr seid nahe dran es zu zerstören. Und
das wäre Schade. Oder?

Plötzlich war ich an einem anderen Ort. Um
mich herum wurde geschossen. Sicher war ich ein
Störfaktor für die Beteiligten. Es kam soweit, dass alle
Schüsse aufmich gerichtet waren. Vergebens! Ich war
unverletzlich. Es folgte eine Stille die sogar mich er-
schrak. Männer, in verschiedene Uniformen, verlie-
ßen, zuerst sehr vorsichtig, ihr Versteck. Die Menge
umkreiste mich. Keiner traute sich mich etwas zu
fragen. Ich nahm ein paar Gespräche wahr. Aufeiner



Seite wurde ein gebrochenes Englisch gesprochen.
Aufder andere Seite auch Englisch aber mit amerika-
nischem Akzent.

-Was macht ihr hier? , fragte ich sehr autoritär.
Meine Frage blieb unbeantwortet. Ich warfmei-

nen Blick aufeinen Jungen.
-Was machst du hier?
-Ich bin Soldat. Ich bekomme Befehle und die

muss ich ausführen. , antwortete er sehr beängstigt.
-Und ist das in Ordnung?
Ein leises <Nein!> kam aus ihm heraus. Dann

fiel mein Blick aufeinen älteren Mann.
-Und was machst du hier?
-Ich werde dafür bezahlt.
-Und einen anderen Job hast du nicht gefunden?
-Nein!
-Was machst du mit dem Geld?
-Ich habe eine Frau und zwei Kinder.
-Und wenn du stirbst, wer sorgt für sie?
Auch diese Frage blieb unbeantwortet.
-Was machst du hier? , fragte ich einen anderen.
-Ich kämpfe für den Frieden. , sagte er sehr über-

zeugend.
-Frieden gibt es nur ohne Krieg!
Und schon wieder war ich an einem anderen

Ort. Das konnte ich nicht beeinflussen. Da sind mir,
zuerst, zwei Sachen aufgefallen. Eine friedliche Demo,
einerseits, und Security Leute, anderseits. Aufden Pla-
katen von Demonstranten konnte ich lesen: <Keine
Panzer mehr!>, <Nie wieder Krieg!>, <Frieden für
alle Menschen!> und Ähnliches. Mein Erscheinen
hatte, für den ersten Augenblick, für Verwirrungen
gesorgt. Danach wurde die Menge immer lauter: Frie-
den! Frieden! Frieden! Ich näherte mich dem Security
Gürtel. Scheinbar war es der Chefvon denen, der mir
entgegen kam. Er streckte die Hand aus und sagte
<Stopp!>.

-Was wünschen Sie? , fragte er noch dazu.
-Ich möchte mit dem Chef dieses Betriebes

sprechen.
-Wen darfich anmelden?
-Den großen Unbekannte!
-Entschuldigung! Hier geht es um Leben und Tod.

Wir haben keine Zeit für Scherze.
-Ich scherze nicht. Für mich ist die Lage auch sehr

ernst. Melden sie den Friedensstifter!

Er drehte sich um und sprach in ein Funkgerät.
Nach den Gesten habe ich verstanden, dass er Schwie-
rigkeiten hat um die Situation genau zu schildern.
Nach ein paar Minuten kam er zu mir.

-Folgen Sie mir, bitte! , sagte er sehr höflich und
einladend.

Wir gingen an mehreren Büros vorbei bis er in
einem Nebengang vor einer Tür stehen blieb. Er
klopfte und ging herein. Kurz danach erschien vor
mir ein älterer Mann mit grauen Haaren. Sein Ge-
sichtsausdruck war alles andere als freundlich. Er bat
mich Platz zu nehmen. Kaum setzte ich mich, schon
hat er losgelegt.

-Sie haben mein Leben zerstört!
Mit dieser Einleitung kam er mir gerade zu

Recht. Hier ging es nicht mehr um ein gutes Geschäft
in die Wege zu leiten sondern um etwas ganz
anderes.

-Nehmen wir an, das stimmt. Und wie viele ha-
ben Sie zerstört?

-Gar keins.
-Dieser Schwachsinn glauben Sie selbst nicht.
-Die Sicherheit dieses Landes ist in Gefahr.
-In diesem Land herrscht seit mehr als 70 Jahre

der Frieden.
-Aber die Terroristen werden immermehr, schrie

er mich an.
-Und an welcher Mutterbrust sind die groß

geworden?, erwiderte ich mit dem gleichen Ton. Nun
setzte auch er sich. Er griff sein Kopfmit den Händen
und murmelte vor sich hin.

-Es ist alles verloren.
-Es ist gar nichts verloren!, versuchte ich das

Gespräch in eine andere Richtung zu lenken.
-Seitdem die Demos angefangen haben, kündi-

gen immer mehr Leute ihre Stelle. Die Produktion ist
ins stocken geraten. Ich kann nicht mehr rechtzeitig
liefern.

-Wunderbar!, kam aus mir heraus.
Irgendwie ist er nachdenklich geworden.
-Was soll ich nun tun?
Auch wenn er diese Frage nicht mir stellte, ha-

be ich sie ihm beantwortet.
-Schließe den Laden und mache ein Museum

daraus. <Das Museum der Schande> Du kannst dir
gar nicht vorstellen wie viele Menschen dir dafür



gehabt. Aber das ist eine andere Geschichte. Obwohl ich
schon so viele Briefe in der Hand hatte, selbst habe ich
sehr wenige geschrieben. In den letzten 10 Jahren so gut
wie gar keiner. Kann mich daran nicht erinnern. Jetzt,
kurz vor dem Ruhestand, wage ich es wieder zu tun.
Eigentlich ist er an niemanden adressiert. Und dennoch,
anderseits, an alle Menschen dieser Erde. Er soll so et-
was wie ein Zeitdokument sein. Angenommen er wird,
nach meinem Tod, von jemandem gefunden und gele-
sen. Wenn nicht, dann ist es auch keinen großen Verlust.
Sicher ist es in den letzten 40 Jahren sehr viel geschehen
und auch ich persönlich habe so einiges erlebt. Darauf
möchte ich nicht eingehen. Dazu nur eine Bemerkung
die aus meinen Beobachtungen entstanden ist. Als ich
anfing Briefe an den Empfänger zu bringen, gab es sehr
viel privat Post. Irgendwann kamen die Handys und
SMS` und dann ist das schlagartig zurückgegangen.
Wenn es, heutzutage, nicht die offizielle Post gebe, wäre
ich, höchstwahrscheinlich, Arbeitslos. Vor ungefähr 30
Jahren habe ich einen Brief von einer Frau bekommen.
Den habe ich heute noch und sobald ich ihn wieder lese,
wachen in mir sehr viele schöne Erinnerungen auf. Eine
SMS, sei sie noch so schön und emotionell, wird nach
ein paar Tagen vergessen oder sogar gelöscht. Auch das
Internet hat viele Türen geöffnet. Aber… Und genau das
ist das Problem. Dieser unglaubliche technische Fort-
schritt hat uns geistig nicht mitgenommen. Im Gegen-
teil: geistig schrumpfen wir von Tag zu Tag. Seit ein paar
Monaten habe ich, wie viele anderen Menschen auch,
kein normales Leben mehr. Mittlerweile habe ich keine
Angst mehr von diesem Virus. Eine andere Angst hat
mich „überfallen“. Aber auch mit der komme ich zu
Recht. Denn eins habe ich gelernt in dieser Krise: Angst
ist der schlimmste Virus aller Zeiten! Die Angst macht
aus einemMensch ein Unmensch. Mit Angst kann man
den Mensch manipulieren und kontrollieren. Hier
möchte ich nicht in Details gehen. Schon vor der Krise
ist mir aufgefallen der Informationskrieg zwischen un-
seren Mass-Medien und die sogenannten alternativen
Medien. Wenn man beide, so wie ich, konsumiert, dann
sieht man die Kluft dazwischen undman stellt sich auch
die Frage: Wer sagt die Wahrheit? Nun ist es so, dass die
Wahrheit und die Liebe ihre eigenen Wege haben. Man
muss einemMensch nicht beweisen, dass man ihn liebt.
Man liebt ihn einfach und dann zeigt die Liebe ihre
Früchte. Und genauso ist es mit derWahrheit. Kommen

dankbar sein werden.

Und schon wieder war ich an einem anderen
Ort. Diesmal in einer anspruchslosen Parkanlage. Ich
saß da auf einer handgemachten Holzbank. Neben
mir eine sehr junge Frau. Ich schätze ihr Alter
zwischen 20 und 25. Mein Erscheinen hat sie nicht
erschreckt. Im Gegenteil! Ihr Gesicht war voll mit
Tränen die sie mit den Händen wegwischte. Ich
wartete, dass sie etwas sagt.

-Hilfmir, bitte!
-Was bedrückt dich so sehr? , fragte ich sie

vorsichtig.
-Ich habe schon zwei Brüder im Krieg verloren.

Mein Mann ist gestern verwundet nachhause geko-
mmen. Er wird wieder gesund. Ich wünsche mir so
sehr Kinder zu haben aber ich habe Angst für ihre
Zukunft.

-Dieses Elend wird bald ein Ende haben.
Und dann bin ich aufgewacht.

**

So schön und gut das auch klingt, es war nur ein Traum!

Danke Corona!

Heute ist es den 1. Mai 2020. In vielen Ländern
ist es ein Feiertag. Bei uns, in Deutschland, ist es der
Maifeiertag. Da wird der Maibaum aufgestellt oder wird
gewandert. Dieses Jahr nicht. In anderen Ländern ist es
der Tag der Arbeit. Da finden Kundgebungen oder
Demonstrationen statt. Dieses Jahr nicht. Der Grund
dafür ist in allen Munde: Coronakrise. Ich bin kein
Virologe, ich bin kein Arzt, ich bin kein Politiker, ich bin
kein Journalist, ich bin kein Verschwörungstheoretiker,
ich bin kein Rechten, ich bin kein Linken, ich bin kein
Christ, ich bin kein Moslem oder sonst noch was. Ich
bin nur ein Briefträger. Und das schon seit gut   40
Jahren. Seit 40 Jahren bin ich so etwas wie eine Brücke
zwischen A und B. Anderseits kann man mich auch als
Vermittler sehen. Aber darum geht es mir nicht. Ich
habe keine Familie und auch keine Kinder. Noch nie



wir aber zurück zu diesem neuen Virus. Informationell
hat man da alles, von Nonexistent bis zu apokalyp-
tischen Szenarien mitMillionen Tote. Das sind alles Infor-
mationen aber keine Meinungen. Und genau das ist das
große Dilemma unserer Zeit. Wenn ich sage das was ich
denke (in diesem Fall das was ich schreibe), dann ist das
meine Meinung. Sobald jemand meine Meinung über-
nimmt, dann ist es keine Meinung mehr sondern eine
Information. Damit will ich nur sagen, dass man nur
seine eigene Meinung haben kann. Also noch einmal:
wenn jemand sagt das was er denkt, dann ist das seine
Meinung, seine Wahrheit. Nun ist es so, leider, dass viele
Menschen etwas denken und etwas anderes sagen. Neh-
men wir die Theorie mit der flache Erde. Ich nenne sie
gar nichtmehrVerschwörungstheorie, denn diesesWort
ist mittlerweile ein Kampfbegriffgeworden. Vor ein paar
Jahren habe ich mir ein paar Videos angeschaut von
diesen „Flacherdler“. Ein Eintritt bei einem Kongress
kostet um die 100 Euro und ein Modell um die 800. Da
war alles klar für mich: ein gutes Geschäft! Für mich ist
die Erde rund und so wird sie auch bleiben. Ich liebe sie
weil sie rund ist. Aufeiner flachen Erde würde ich mich
unwohl fühlen. Nun sind meine Gedanken wieder aus
dem Ruder geraten. Also habe ich mir alles angeschaut
was es zu diesem neuen Virus gibt. Zusätzlich habe ich
nachgefragt in meinem Umfeld (als Briefträger hat man
ein größeres) und Bekanntenkreis nach Erkrankte und
Tote. Fehlanzeige! Und so habe ich meine Schlussfolge-
rung gezogen. Dieser neue Virus ist der gefährlichste
von allen Corona Viren die wir kennen aber von weitem
nicht so gefährlich wie Influenza. Eine Epidemie, Grippe-
welle (die wir allerdings jährlich haben) wurde zu einer
Pandemie hochgeputscht. Und hier kommt ein Name
ins „Spiel“: Bill Gates. Schauen sie sich alles an was es mit
ihm und über ihn gibt und machen sie sich ihr eigenes
Bild. (Sicher wird dieser Rat zu jenem Zeitpunkt über-
flüssig sein; vielleicht aber kann er hilfreich sein bezogen
auf andere Menschen). Es ist das Gebot unserer Zeit:
vertraue keinem, hinterfrage alles! Was mich auch
beunruhigt, sind die vielen Videos die zurzeit bei You
Tube gelöscht werden. Warum? Wer hat Angst von
wem? Aber sei es drum. Wenn man 40 Jahren Briefe
austrägt, dann kommt man mit vielen Menschen in
Kontakt. Nach einer Weile glaubt man einige davon zu
kennen. Der eine ist nett, der andere bösartig, einer hat
eineMacke, der andere ist ein Spaßvogel usw. Und da ist

mir in den letzten Wochen etwas aufgefallen. Manche
sind so geblieben wie ich sie eingeschätzt habe aber über
viele muss ich sagen: so kenne ich den gar nicht! Ob
man will oder nicht, gerade in Krisenzeiten, zeigt jeder
sein wahres Gesicht. Das mit der Maskenpflicht kommt
einfach zu spät. Deswegen: Danke Corona!

PS. Das mit FrauMüller muss ich auch noch loswerden.
Es fällt mir nicht leicht darüber zu schreiben. Ich
„begleite“ diese Familie, durch meine Tätigkeit, schon
seit mehr als 30 Jahren. Ein Familienleben wie im
Bilderbuch. Und das nicht nur äußerlich sondern auch
innerlich. Ich behaupte das wegen den gelegentlichen
Gesprächen mit allen Familienmitgliedern. Luisa und
Andrei, ihre Kinder, sind, so zu sagen, unten meinen
Augen großgeworden. Waldi, ihren letzten Hund, istmir
auch nicht mehr fremd. Herr Müller hat vor einem Jahr
sein eigenes Architekturbüro geöffnet. Nach ein paar
Startschwierigkeiten kam das Geschäft ins Rollen.
Durch die aktuelle Situation stand er kurz vor der Pleite.
Das konnte er nicht verkraften und aus Verzweiflung hat
er Selbstmord begangen. Seitdem gibt es für FrauMüller
den Virus nicht mehr. Alles was ihr lieb und heilig war,
hat sie auf einer unnatürlichen Weise verloren. Sie
wünscht sich sogar, dass derVirus auch siemitnimmt.
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