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sfidează memoria vechilor zei îi batjocorește
pe cei recenți și lovesc ritmic ochii noștri tulburați.
Prima ceață a sezonului, cum spune sfîntul oracol,
anunță plecarea barbarilor în cețurile lor veșnice –
lipsiți de blîndețea sudică se vor duce
în ținuturile lor. Și vor reveni. Vor reveni.
Mereu vor reveni – și dacă îi așteptăm ospitalieri,
și dacă sufletele ne sînt invadate de spaimă.
Mereu vor reveni.

LIVIU ANTONESEI

17.

PenultimeleșaptepoveștifilosoficecretanedinA. D. 2013*

15.
Nori vineți deasupra insulei – de 1 septembrie!
Asta nu s-a mai petrecut de la regele Minas încoace!
Sau e halucinație, o imagine rebelă de la șase dimineața…
un semn de solidaritate, izvorît inconștient, cu ținuturile
răcoroase ale Septentrionului – cu cele două lumini
cafenii care emit cu puterea razelor gamma.
Cosașii tac în răcoarea acestei dimineți, greierii
tăcuseră încă de astă-noapte, soarele începe să păteze
munteledinfațamea,iluziauneitoamnegrăbitesedestramă–
regatul lui Hellyos cîștigă o nouă bătălie
și o rază-mi sculptează din memorie imaginea
grotei catifelate și fierbinți precum defileul
miraculos de la Samaria.

16.
„Așteptîndu-i pe barbari?”…
Nu, Konstantinos, eu aștept plecarea barbarilor!
Așteptarea n-a fost zadarnică, poemul tău,
chiar dacă altul este locul iar tu n-ai fost cretan
nici măcar prin adopție, minte, minte de îngheață
apele sărate ale mării noastre…
Barbarii au invadat țărmul nordic, au ocupat
vechile cetăți venețiene, au pătruns adînc în interior –
vorbele lor spurcate, pielea lor albă și cărnurile atîrnate

Zi după zi, vară după vară, fără tine
în ținuturile aprinse ale strămoșilor mei neștiuți –
da, așa este, orice dar își cere plata!
Îmi bîntui memoria, apari dintre trunchiurile de măslini,
din grupurile de turiști năuci și din apele mării.
Rămîne o crudă nostalgie, o nevoie nevindecată
de real time, dorința prezenței pline ca un harbuz
copt și rece în gura însetatului – cel care se adapă lacom
din apa izvorului de munte nu crede însetatului!
Dar în curînd voi prinde între buze carnea dulce
a fructului răsărit din asprimea ținuturilor nordice.
Nu Konstantinos, nu există un singur chip
al dragostei persecutate. Demnă de ura, de disprețul
compact al concetățenilor noștri este oricare…

18.
Să-ți petreci vremea cu Nikos, cu blestematele
poeme ale lui Konstantion P. Kavafis și cu romanul
acropolioan al lui Seferis… sub soarele unic al Cretei.
Ce să-ți dorești mai mult?
Nimic, ar răspunde oricare din rătăciții estivali,
dar nu tu – nu tu care, în asprele ținuturi, ai lăsat
pe cineva zălog al reîntoarcerii, ai lăsat ceea ce
nu poate fi părăsit pentru orice paradis
din oricare din lumile posibile. Așa ești construit –
cînd ai totul, mereu ceva îți lipsește.
Și, poate, zeii cei vechi nu te vor pedepsi!
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19.

21.

Steag roșu de furtună…
Valurile de doi-trei metri nu mătură doar
insulița mea trădătoare, impozantul dig
e mai mult acoperit de ape, iar pîlcurile
de stînci își arată arareori, cu greutate,
coamele cenușii și roșcate, iar pietrele albe
mai mult le poți bănui în spumele agitate.
Azi, nu e pace sub măslini, e zbuciumul
vremurilor de la început – din clipă în clipă,
din imensele mase de spumă, va răsări,
dreaptă și mîndră, zeița!
E frumos, e înfricoșător, e aproape metalic,
cum a fost la facerea lumii……

Nu era mai mult decît o nimphetă,
dar nici mai puțin nu-mi părea să fie!
Viitoarele forme se anunțau în cele
ce se pregăteau să dea în pîrg…
Poate privea pentru prima oară
un bărbat matur – o făcea pe ascuns,
dar curajos, cu un fel de inocență perversă…
O amuzau mușchii jucînd sub pielea
de culoarea aramei încinse,
dar ochii îi fugeau parcă fără voie
spre zona ecuatorială a ființei.
Nu, nu era încă la ceasul fantasmelor
de nemărturisit, doar la cel al nestinsei
curiozități. Dar la anul, poate după
încă un an, va gusta liberă din
pomul cunoașterii. Părinții nu știu ce fac
cînd recomandă copiilor Scriptura!

20.
Apa furioasă croșetează dantelăria de piatră –
unghiurile drepte nu mai sînt, doar rotunjimi
grele precum coapsele femeilor de aici,
precum sînii lor cu vîrfuri întunecate.
În zare, răsar catargele lui Black Rose,
Cu capetele de mort strălucind pe flamurile
agitate de vînt, iar linia neagră de la contactul
cu apa se arată intermitent, după bunăvoia
valurilor înspumate.
O pată roșie și neagră corabia – acum cinci sute
de ani, ar fi abordat vijelios navele venețiene,
cu mătăsuri, vopsele și negustori bogați.
Azi, umblă după dorința turiștilor amatori
de senzații tari, cu simțurile deja tocite
de distracțiile și muncile lor triste, repetitive…
O cretană frumoasă privește alene în zare –
nu, nu după bărbatul ei dispărut în furtună,
ci după un vis al ei, numai al ei.
Bărbatul e deja la tavernă.
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31 August – 1 Septembrie 2013, Hersonissos

*Ultimeleșaptepoveștifilosoficecretane (înnumărulviitor)
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de acolo, aș putea și eu să mă așez la o parte,
printre vorbele lui – dar astea-s tot vorbe,
numai că ale mele – și sunt oarbe,
adică bîjbîie cu mîinile întinse într-o parte,
într-alta – și pînă la urmă ea închide, cu zîmbet mic,
sertarul – și e un alt întuneric.
și deci pot să-mi imaginez că ea are, acolo, cuvinte,
și că ar fi atîta de simplu să mai adaug eu însumi
cuvinte – (și ca acela, ascultînd-o, cîntînd cum ea îi
mărturisește
nopțile lui fără odihna – să mă gîndesc la silabele albe,
care îi închipuie numele abelone – și numele ei este altul) -

MIRCEA IVĂNESCU
INEDIT
pentru adevărata Poeta
și prin (și pentru) adevăratul poet
adrian gurgău

și cuvintele astea, care spun și nu spun – și deci el vorbind,
și ochii lui – eu privindu-l, și coborîndu-mi apoi ochii.

îmi vorbește, la început rezervat – (îi urmăresc ochii,
sunt, uneori, luminați de bucuria pe care o știam
și eu – și e frumos totul în cercul acesta – ) - viața e în vorbe
și vorbele, uite, sunt închise într-un sertar – afară e soare –
lumina, cum îmi spunea mai devreme, jos, e altfel – este o clipă,
cum spuneam eu demult – cu soare ascuns, de ploaie
fără de ploaie,
și, uite, îmi spun, ascultîndu-l – este aici vremea făcută sensibilă
inimii – și e frumos ca într-un basm – și, fără să o știu, acuma
deodată – îi știu frumusețea – și se fac vorbe –
și cu vorbe, spun astfel, ea are
o cutie, pe care o închide uneori, și o trage
alte ori – și acolo sunt vorbele lui - (a face
din vorbe adevărul unei ființe - ) - dacă are
să se aplece – așa cum eu, fără să o știu,
mi-o închipui, pe fața ei joacă
vorbele scrise acolo – și dacă
ea își închide ochii – în întunericul auriu

ADRIAN GURGĂU
l-am citit prima oară în 1972. Era la Cluj. Într-o zi de
iarnă. Stăteam pe spate. În pat. Cu capul spre sud.
Două zile nu a pătruns nimeni.
Stăteam la o gazdă. În Feleac. Am citit cartea „Alte Versuri”.
M-am simţit cutremurat – nu am mai citit astfel de
versuri. De la nimeni! Memorabile. Problematizante.
Induceau sonorităţi. Induceau stări. Despre adevărul
fulgurant. Nu veșnic. O stare psihică/sufletească
intensă, unică, dar perpetuu recognoscibilă.
De aici indecizia, sarcasmul, ironia, modestia, infinitele
nuanţări, paranteze, reveniri, consolidări, interpretări:
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L-am vizitat pe Mircea Ivănescu la Sibiu pe data de 7 decembrie 1985. Mi-a inmânat, după o lungă
conversație acest poem. Oarecum, parcă in joacă ... totul risipindu-se încet peste retină …
8
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concretizat în studii şi articole, din păcate, foarte puţin
publicate în timpul vieţii. „În 1940, ea începuse să
lucreze la o carte despre „Riturile de naştere în ţara
Oltului" (vezi Cristescu 1940a, p. 13). Ca şi cel din Şanţ,
materialul bogat cules la Runcu şi, mai târziu, cel din
Hodac, au rămas la rându-le neduse până la lumina
tiparului. Opera sociologică a Ştefaniei CristescuGolopenţia e încă, în largă măsură, necunoscută,
aşteptandu-şi editorii şi interpreţii”, va sublinia Sanda
Golopenţia în Introducere când va publica vol.

MIHAELA ALBU

Gospodăria în credinţele şi riturile femeilor din Drăguş
(Făgăraş).

Restituiri: Valoarea de document a corespondenţei

„Scrisorile sunt una din căile prin care pătrundem în spiritul
unei epoci şi în miezul frământărilor celor care au trăit-o,
încercând s-o modeleze.”
Sanda Golopenţia

Ca o datorie filială, dar mai cu deosebire ca o
datorie faţă de ştiinţa românească, Sanda Golopenţia şia asumat rolul – deloc uşor – de a restitui cititorului
contemporan opere inedite sau publicaţii tipărite cu
mulţi ani în urmă ale părinţilor săi. Cele două nume
repuse în circulaţie – prin opera lor de cercetători
formaţi la Şcoala lui Dimitrie Gusti, perfecţionaţi la
universităţi prestigioase din Germania şi Franţa – sunt
Ştefania Cristescu-Golopenţia şi Anton Golopenţia.
Ştefania Cristescu (1908-1978), devenită ulterior
Ştefania Golopenţia, a avut un destin pe cât de
promiţător, pe atât de repede frânt de sistemul
comunist. S-a născut la Craiova, a studiat Literele şi
Filosofia, a urmat cursuri de doctorat în Sociologie şi
Filologie, în Bucureşti şi Paris, obţinând diploma
Institutului de Etnologie de la Sorbona. În ţară a
participat la monografia Drăguş, întreprinzând şi o
campanie de anchete în 30 de sate din Valea Oltului.
După arestarea lui Anton Golopenţia a fost trimisă
profesoară la şcoli elementare, nemaiputând să facă
cercetare sau să publice. Cercetările sale de pe teren, ca
şi cele pe baza unor documente româneşti şi străine s-au

Lui Anton Golpenţia (născut în 1909 la Bozovici şi
decedat în 1951), unul dintre cei mai importanţi
cercetători ai momentului, cu un doctorat strălucit la
Berlin, i-a fost de asemenea foarte devreme oprită
ascensiunea în plan ştiinţific, fiind arestat şi chiar
suprimat fizic în închisoare. A fost licenţiat în Drept şi
Filosofie, director al Institutului Central de Statistică, a
colaborat cu Dimitrie Gusti în cercetări sociologice şi la
elaborarea unor studii de sociologie, fiind şi unul dintre
fondatorii şcolii româneşti de geopolitică.
În cele ce urmează, din volumele publicate sub
îngrijirea Sandei Golopenţia, alegem să aducem în
actualitate personalitatea celor doi exclusiv cu ajutorul
corespondenţei purtate între ei. Cele mai multe scrisori
sunt cuprinse în volumul al doilea (din cele patru
volume, intitulate de editoare Rapsodia epistolară).
Altele, mult mai reduse ca număr, sunt cuprinse în
volumul dedicat Ştefaniei Cristescu-Golopenţia, în
care, sub titlul Sporul vieţii1 , editoarea cuprinde pagini
de jurnal, scrisori, un grupaj de poezii şi planuri de
cercetare.
În seria intitulată Rapsodia epistolară, volumul al
doilea2, cel mai unitar, pe care editoarea îl numeşte
chiar „miezul”, „inima Rapsodiei epistolare.” (v. vol. II, p.
27), cuprinde exclusiv schimbul de mesaje dintre Anton
Golopenţia şi, la început, domnişoara Ştefania
Cristescu, doamna Golopenţia, mai apoi. Sportul vieţii
se compune mai ales din scrisorile ei, tânără aflată în
perioada căutărilor propriei identităţi şi în formare la
Sorbona ca viitor cercetător.
Corespondenţa dintre ei se desfăşoară între anii 1932 şi
1950, volumul al II-lea fiind esenţial nu numai pentru
cunoaşterea avatarurilor vieţii lor, dar în special pentru
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completarea informaţiilor asupra unei perioade din
istoria ţării noastre, precum şi – în mod concret –
asupra şcolii sociologice de la Bucureşti şi a activităţii
ştiinţifice a principalilor săi componenţi. Ceea ce este
important în această corespondenţa sunt informaţiile
preţioase cu privire la activitatea celor doi, ca tineri
reprezentativi pentru o generaţie care se forma ştiinţific
cu gândul la ridicarea ţării, la activitatea celor din
preajma lor, precum şi la realităţi exterioare,
semnificative însă pentru o mai bună cunoaştere a
epocii. Un aspect important sunt informaţiile privitoare
la activitatea monografiştilor la Drăguş, de exemplu,
dar şi la alte acţiuni pe care ei înşişi sau T. Herseni,
H.H. Sthal, D. Amzăr, V. Rădulescu-Pogoneanu etc.,
conduşi de profesorul Gusti, au dus la rezultate de
referinţă în domeniul sociologiei româneşti. Din
scrisori, cititorul de astăzi îşi completează informaţiile
asupra „felului de a fi tânăr şi apoi adult în România
interbelică”, cum subliniază însăşi editoarea volumelor.
În 1970, la îndemnul lui Ştefan Costea, Ştefania
Golopenţia aduna în volum o parte din corespondenţa
lui Anton Golopenţia, cea pe care o considera
indispensabilă pentru înţelegerea mai nuanţată a
contextului interior al şcolii sociologice de la Bucureşti.
Ea alătura scrisorilor pe care Anton Golopenţia i le
adresase, mai cu seamă între anii 1932-1936, scrisori
trimise de acesta lui D. Gusti, P. Comarnescu, Tudor
Vianu între alţii şi încheaga un volum – Ceasul
misiunilor reale3 – care va fi, rând pe rând respins sau
amânat sine die de editurile bucureştene ale anilor
1970. La moartea Ştefaniei Golopenţia, în 1978,
volumul nu fusese publicat. Astăzi, când scriem aceste
rânduri, el este tipărit deja de doi ani la Editura
Fundaţiei Culturale Române4, va specifica Sanda
Golopenţia într-un Cuvânt înainte la vol. Gospodăria în
credinţele şi riturile femeilor din Drăguş (Făgăraş). 5
Cei doi se cunoscuseră în timpul cercetărilor
monografice de la Cornova, în 1931, iar schimbul
epistolar este recuperat începând cu anul 1932 6.
Primele scrisori sunt oficiale şi aproape ceremonioase
din partea lui (adresarea este: „Dragă domnişoară
Cristescu”, „Domnia Ta”, „dumneata”), dar se ghiceşte
deja înfiriparea interesului deosebit prin folosirea unui
stil elaborat, plin de simboluri şi metafore. Chiar şi
atunci când relaţia e mai strânsă, Anton Golopenţia
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pare mai reţinut în declaraţii, autocenzurându-şi
cuvintele. Din Paris, ea îl informează asupra cursurilor
pe care le frecventa, asupra profesorilor care o
îndrumau. Singurătatea şi dorul de prieten, dar şi de
ţară răzbate din fiecare mesaj, dar şi din însemnările
zilnice. Scrisorile lui Anton Golopenţia sunt de multe
ori mult mai elaborate şi relatează despre activitatea lui,
a celor din preajma profesorului Gusti, a raporturilor
dintre ei sau cele cu profesorul, activitatea de la
Ministerul Instrucţiunii, al Cultelor şi Artelor, în timpul
în care D. Gusti era ministru, iar Golopenţia şef de
cabinet. Alt gen important de relatări sunt cele
referitoare la publicaţiile anilor 30-40, la articolele
publicate, la rivalităţile dintre reviste şi, implicit, dintre
conducătorii acestora. Aşadar, cititorul interesat de
cultura acelor ani poate găsi în această corespondenţă o
bogată sursă de informaţie, relatată de actori implicaţi
direct în făurirea unei Românii moderne.
Ştefania Cristescu-Golopenţia, precum şi Anton
Golopenţia au trăit, studiat şi cercetat cu dorinţa
perfecţionării continue. Caracterul amândurora, munca
asiduă, cinstea, corectitudinea, într-un cuvânt
frumuseţea morală sunt caracteristici care le conferă
fiecăruia un portret exemplar. Şi poate că nu este o
caracterizare mai edificatoare decât cuvintele lui Anton
Golopenţia însuşi când îi scria Ştefaniei (din Leipzig, în
1935) referitor la crezul său în viaţă: „Iubirea ta, câteva
fapte pentru ţară în ştiinţă, mulţumirea alor mei şi
prietenia câtorva oameni de felul meu: iată măsura
vieţii mele câtă va mai fi.” (op. cit., vol. II, p. 370)
Celui care citeşte aceste cuvinte nu-i poate ieşi din
minte destinul acestui tânăr de valoare7, destinul său
constituindu-se, într-un fel, drept simbol al tragediei
unei generaţii şi, la scară mai mare, al tragediei ţării în
anii comunismului.
Un om, un caracter, un excelent profesionist, un
prieten, un autor al cărui nume rămâne, un savant,
Anton Golopenţia a devenit un simbol al unui destin
frânt de călăii închisorii comuniste. Dacă ar fi trăit,
dacă şi-ar fi putut continua activitatea începută,
rezultatele muncii sale ar fi dezvoltat desigur nu numai
sociologia românească, dar şi cultura noastră în
general. Şi cu atât mai sfâşietor este pentru cel ce-i
citeşte azi scrisorile, cu cât îi descoperă speciala
dragoste pentru ţară, ca şi pentru ştiinţă, calitatea
umană deosebită, fineţea caracterului şi cultul prieteniei.
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Corespondenţa cu Ştefania, corespondenţa cu colegii de
generaţie, cea cu rude sau cu membrii familiei, toată
această rapsodie epistolară (adunată în patru volume
masive) completează astăzi tabloul unei importante
personalităţi, dar şi al unei epoci din istoria culturii
noastre.
Şi, în plus, ea completează cu noi date o perioadă în
care teroarea istoriei a înăbuşit cultura.
___________________________

1. Ştefania Cristescu-Golopenţia, Sporul vieţii. Jurnal,
studii şi corespondenţă, Text stabilit, introducere şi note
de Sanda Golopenţia, edit. Paideia, 2007.
2.Rapsodia epistolară: Scrisori primite şi trimise de
Anton Golopenţia (1932-1950), vol. II, Ediţie îngrijită de
Sanda Golopenţia şi Ruxandra Guţu Pelazza. Introducere
şi note de Sanda Golopenţia, ed. Enciclopedică,
Bucureşti, 2010.
3.„O sursă documentară pentru gândirea sociologică a
lui Anton Golopenţia”, va sublinia Sanda Golopenţia în
Introducerea la vol. al II-lea, p. 22.
4. A fost publicat în 1999, în colecţia „Biblioteca
memoriei”
5. http://www.memoria.ro/marturii/perioade_istorice/
perioada_interbelica/gospodaria_in_credintele_si_rituril
e_femeilor_din_dragus_%28fagaras%29/811/pagina-10/.
6. În Rapsodia epistolară (vol. II) primul mesaj datează
din 27 noiembrie 1932.
7. Portretul pe care i-l va face Emil Cioran (acesta îl
cunoscuse în 1932) este cât se poate de semnificativ:
Anton Golopenţia era „ființa cea mai delicată pe care am
cunoscut-o vreodată. Imposibil de imaginat un spirit
mai puțin bucureștean. În prezența lui te străduiai spre
discreție, spre ținută, mulțumit să reușești și să fii demn
de un asemenea tovarăș. Niciodată întorsături triviale,
niciodată cuvintele utile dar degradante de care se
abuzează în toate împrejurările fericite sau nefericite, ale
vieții. A-l frecventa pe Anton era a te debalcaniza./…/
Nu știu din ce rațiuni a alunecat spre sociologie. Toate se
întâmplă. Trebuie recunoscut însă că profesorul Gusti,
personaj deconcertant, dar eficient, reușise să adune în
jurul său spirite remarcabile, între care Mircea
Vulcănescu, fenomen unic, universal dotat, care reunea,
ca un înger enciclopedic, erudiția și ingenuitatea și care
se pregătise pentru orice, în afară de un sfârșit tragic.

Aceasta avea să fie și soarta lui Anton, victimă a Istoriei,
a acestei desfășurări demoniace căreia doar naivii sau cei
șireți îi atribuie un sens. Nimic nu îl predispunea la
încercări; avea prea multă finețe pentru aceasta, fără a
mai pune la socoteală că nu ținea să joace un rol, că nu se
punea înainte și nu avea gustul nenorocirii. Un om ca el
ar fi trebuit să fie consilierul unui prinț ușor romantic, și
nu funcționar undeva la periferia unei Europe pradă
epilepsiei. L-am revăzut pentru ultima dată la Paris după
război. Era membru al unei delegații… Distincția și
farmecul nu îl părăsiseră. Ceea ce era nou era o neliniște
pe care a reușit mai mult sau mai puțin să o ascundă,
singur indiciu, e drept că vag, care m-a făcut să mă
gândesc că nu-l voi revedea niciodată.” (v. „Secolul 21”,
1–6, 2008, p. 326–327, traducere în română de Sanda
Golopenția).
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AUREL ION BRUMARU
SPIRITUL ȘI REALUL
S-a stins nu de mult la Paris, nonagenar,
matematicianul și filosoful Imre Toth. În deceniul 7 al
secolului trecut, nimic mai mult decât aceste spuse nu
puteau, cum eram convinși (și eram atunci câțiva tineri
alumni), să nu tăgăduiască iluzia marxistă, scornirea
aceea rea, speriind gândul, a materialismului dialectic și
istoric. Le rostea Toth în cartea sa, Ahile. Paradoxele
eleate în fenomenologia spiritului, o apariție
miraculoasă pentru acei ani: ,,Când botanistul face
botanică, când astronomul face astronomie, zoologul –
zoologie, atunci însăși natura este cea care se trezește la
propria ei conștiință și se știe ca floare, ca moleculă, ca
stea sau ca animal. În procesul cunoașterii, în actul în
care natura ia act de sine însăși, ea se dedublează în
obiect și gând, în obiect-în-sine și în obiect-gândit, în
existență-în-sine și existență-știută (Bewusst-sein),
dăruindu-se sie însăși, încă o dată într-o stare gândită.
Gândirea odată apărută, spiritul odată prezent știe să
facă însă și altceva decât să re-producă realitatea
exterioară, s-o dubleze, să-i ofere propria sa imagine, să
spună adevărul; și anume, spiritul știe să gândească și
în mod autonom, să producă în mod independent și
liber originalul fără ca să fie neapărat obligat să
reproducă, să se dubleze, să imite; el știe să și imagineze
fără să fie imaginea altuia, el știe să inventeze, nu
numai să descopere; el știe să și mintă, nu numai să fie
fidel; știe să spună falsul și nu numai adevărul; el poate
concepe, fără să fi perceput înainte: facultăți poate
12

jenante pentru botanist, astronom, geograf sau zoolog,
pe care sfinxul, himera, ciclopul și centaurul îl împiedică
în stabilirea inventarului precis al grădinii zoologice.
Existența exterioară este unică și indivizibilă, dar și
săracă și plafonată în comparație cu gândirea.
Realitatea nu știe decât să existe.(2) Gândirea poate
însă tot atât de bine să afirme și să reproducă realitatea:
dar ceea ce este mai important, ea este dotată cu
extraordinara capacitate de a nega existența și de a
produce non-existența. Gândirea poate să se afirme și
să se nege. Spiritul este polarizat și dublu; în el există
într-o prezență efectivă deopotrivă existența și nonexistența,,. Învățam așadar atunci – în ciuda
îndoctrinărilor funeste – că existența materială, cum se
zicea, nu precede în chip obligatoriu conștiința, spiritul,
dimpotrivă, producând realitate din el însuși, multe
dintre cele ce există sub soare sunt plusvalori noetice.
Învățam totdeodată și că Filosofia nu este numaidecât o
știință, ci tocmai spiritul ce se rostește pe sine însuși,
dând seama despre niște existențe miraculoase, cum ar
fi, de exemplu, pasărea, care, neștiindu-se decât reptilă,
urcându-se în văzduh spre a-și verifica statutul (de
reptilă), constată că ea însăși (spiritul acela reptil) e deja
pterodactilul: zburătoarea visată, sau născocită. Zăream
astfel, în ceața prelegerilor ignare, proteguite bine
politic și administrativ, un mod de a gândi altfel – și cei
mai îndrăzneți porniseră să o și facă. Îmi amintesc, în
această ordine, de o pagină din revista Contemporanul,
în care, pe această temă ( Filosofia, o știință ? ), semnau
Ileana Mărculescu, Eugen Iacob (unde oare să mai fie,
pe ce meridian se vor fi așezat după evadare ?), Gabriel
Liiceanu. (,,Filosofia – scria acesta din urmă – nu face
decât să conserve existența ca existență dedublată
/obiect-subiect/, să păstreze adică lumea cu conștiința
ei cu tot. Ea înregistrează starea de trezie a naturii care
a ajuns să pronunțe eu și care oricum s-ar răsuci, nu
poate scăpa de calitatea ei de a fi reflexivă, de subiectul
suprapus obiectului, de observatorul suprapus lumii,,).
Cum de s-a ivit în acele neguri de scoborâre asiată,
între atâția blestemați și proști, I.Toth, cine era el (1), să
nu ne fi și întrebat atunci, cu emoție, și de cutezanța lui
de a fi scris, el, această trainică și ispititoare carte,
Ahile, o chelenomahie, cum o va numi deja filosoful
într-o dedicație? I.Toth era geometru (chiar în sensul
platonician al termenului), matematician-filosof, cine
dintre materialiștii-politruci în scaun și ucenicii lor în
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cele rele să se fi uitat, neputincioși, peste filele unei cărți
în care se vorbea de ,,limitele metodei exhauției,, , de
,,spațiul de scufundare n-dimensional,, , de ,,existența
anterioară și ulterioară a limitei,,? Cine dintre acei
malefactori să fi înțeles că din tocitele lor lozinci – și
acelea învățate în grabă la Moscova ori Leningrad, de la
câte un A.V.Vostrikov – se va alege praful și pulberea
sub aceste gânduri ce ne vorbeau despre ,,convergența
falsului către adevăr,, , despre ,,conștiința de sine ca
relație de autocontenență,, , sau despre ,,paradoxul în
construirea conceptului de număr,,? Ahile, tratatul lui
I.Toth, ca și toată lucrarea profesorului, au fost
salvatoare pentru o seamă dintre mințile mai
iscoditoare, sau numai lucide ori dubitative, din anii
60-70. Fusese, firește – poate totuși printre altele încă?-,
doar un început, însă un început tare. Gândirea
românească a prins deodată să renască, se limpezea; o
șoaptă ni se adresase binevoitor urechii lăuntrice și ea
istorisea că dihania comunistă se duce totuși, ne va fi
fost prin urmare ursit să scăpăm cândva de aceea?
I.Toth era un bărbat ales și delicat, de o distincție ce te
izbea de departe. Auzisem că se așeza la masa de lucru,
ca Goethe și Machiavelli, numai în straie dichisite, fapt
pe care l-am verificat apoi eu însumi (era încins la gât
cu papion) atunci când l-am vizitat acasă, pe o stradă
bucureșteană ce pornea din Piața Confederației
(nutream în secret și speranța că o să văd și o să pipăi
De Docta ignorantia de Nicolaus Cusanus, deoarece
aflasem că o are).
În 1969, I.Toth părăsește România pentru a preda la
Institut fur Geschichte der Naturwissenschaften
J.W.Goethe-Universität, din Fankfurt am Main. Nu a

mai revenit niciodată. Am purtat o destul de
îndelungată corespondență cu Domnia sa, o legătură
epistolară ce s-a întrerupt brutal (mi s-a cerut chiar să
dau o declarație unei instituții cu nume de scârbă și
rușine). Înainte de plecare, profesorul (relația o voi
întreține și prin soția sa din București, Doamna Ioana
Toth) mi-a oferit, spre a publica în revista brașoveană
Astra, un eseu (3) pe care tocmai îl redactase. L-am
tipărit, însă croșetat, nu în întregime.
Ahile. Paradoxele eleate în fenomenologia spiritului a
fost, în 1969, prima scriere de proporții, o operă
fundamentală, ce a abhorat filosofia oficială din
România comunistă. Stătea aparent sub hegelianism și
aceasta, sub ochii împăienjeniți de-acum ai aparatului

de propagandă, îi va fi dat, ca să zic așa, viză de trecere.
Nu era însă nicidecum vorba, în paginile cărții, de un
Hegel marxizat (cum poate nădăjduia neștiința
aparatcikului). Ci tocmai de acela cu prestigiile lui
întregi: plăsmuirea cunoscută, cu repunerea dialecticii
hegeliene în, așa-zicând, poziția ei ,,justă,, , era cu
desăvârșire ignorată de I.Toth. Filosofia, era încredințat
gânditorul nostru, trebuia să reînceapă să lucreze ferită
de ignominiile puterii – singură, într-o deplină
autocontenență. La români aceasta a fost deja o
urgență.
G.W.Fr. Hegel spunea că tot ceea ce gândim este în
cuvânt: lume intelectuală, purificată, fără adică de
eputiul existențial cu inanitatea și căderea în
deșertăciune. Cuvântul e, în chip imediat, o formă
externă, dar este, în același timp, lucrare a spiritului;
este un semn și, prin aceasta, e o formă lăuntrică; în
sfera reprezentării are realitatea sa aparte, solidară. Spre
deosebire de Leibniz, s-a spus, Hegel consideră că
limbajul alfabetic e superior celui hieroglific ce
desemnează reprezentările prin figuri spațiale. Scrierea
alfabetică exprimă sunete ce sunt deja ele însele semne,
această limbă fiind deci o limbă de semne ale semnelor.
Este în cuvânt ceea ce gândim, zice Hegel, ce gândim
nu e defel în imagini. Nu e în natură. Ca și, iată, în
meditația, în specularul Anticului: geometria nu este o
știință a naturii, este știința spiritului. Este în cuvânt –
dar e, mai precis, în concept, de exemplu, în
matematici, este în libertatea acestora, în libertatea la
lucrare neîncetată a spiritului. I.Toth ne încredințează
astfel de drepturile de a dota cu existență ale creației
spirituale (sunt și în lumea cunoștinței probleme
juridice, avem aci și o teodicee a cunoașterii
metematice etc.), drepturi, mai departe, de a garanta
adevărul obiectului și conceptului în însăși plăsmuirea
lor. Esența spiritului constă în libertatea sa – afirmă
I.Toth împrumutând de la Hegel prestigioasa formulă.
Propoziția era amenințătoare, desigur, pentru inepția
bolșevică (încă în 1969 instituționalizată strâns în Est),
primejduind ideologia dregătoriilor la Putere. Filosofia,
acum cu I.Toth, și-a asumat riscul. Gânditorul nostru a
pus înainte, în acest demers, matematicile, pentru că
aici infecția cu paradigma luptei de clasă era fatalmente
barată, noeticul e imun la microbul propagandistic. În
matematici, deja cei care operează în interiorul lor le
simt adesea temeiurile tainice, o putere misterioasă și
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inefabilă asemănătoare numai sacrului, divinității.
Fiind înzestrați cu darul creației – mărturisește
Dedekind, reluat de I.Toth – matematicienii aparțin
unei rase divine, cum să-ți explici altfel noile concepte
plăsmuite aci de spirit, de pildă numerele iraționale,
cum să le motivezi altminteri existența? I.Toth își ia
deci aceasă minimă precauție: va vorbi cu matematica
de sarcina filosofiei, adică de vocația genuină și de
dreptul spiritului de a dota lumea cu ființări patente, cu
existență nouă; de libertatea spiritului de a face oricând
și neîntrerupt acest lucru. Până aici, s-ar părea însă că
gânditorul și-a propus doar atât: să demonstreze că
tocmai prin, în, și datorită matematicilor, spiritul se
deșteaptă la conștiința libertății sale. Va face totuși și
ceva mai mult. Subliniază în consecință, cu o erudiție și
dianoeză deductivă peste închipuirea comună, că
înaintea existenței materiale este spiritul, iar existența,
realitățile nu sunt decât plăsmuirea, invenția spiritului,
a cunoaște natura nefiind altceva decât o trezire a
naturii, o deșteptare ce secretă în natură spiritul însuși.
G.W.Fr.Hegel, se spune, ar fi curmat spiritul absolut,
odată ce acela s-a întrupat, în urma meticuloasei sale
despachetări fenomenologice, în omul Hegel. Părerea
nu e împărtășită de toată lumea cercetării, e
simplificatoare. Deși o contestă, am impresia că nici
C.Noica (marele gânditor român a repovestit
Fenomenologia spiritului a tedescului de două ori – în
1962, în revista Semne din Paris și în 1980, într-o altă
redactare în țară), nu merge mai departe cu această
presupunere. Fenomenologia spiritului, admite
C.Noica, are drept subiect omul ce și-a trăit până la
capăt povestea; nu este adică un duh al lumii: ,,este un
om ca toți oamenii care a devenit om,,. Aci filosoful
român e inconsecvent poate cu platonismul său
structural (în virtutea căruia regula ar fi ca omul să nu
gândească, dar să fie gândit, să nu vorbească, ci să fie
vorbit etc.) și, totdeodată, face o concesie față de
militantul goșist francez J.-P. Sartre, care, constant, îi
era dezagreabil (filosofia sartreiană a subiectului, după
care limbajul e opera omului, limbajul nu există decât
în măsura vorbirii lui de către om etc.). Ceea ce ne
istorisește însă, în temeiul ei, fenomenologia hegeliană
a spiritului este altceva: anume că obiectul apare în
conștiința ca atare ca fiind esențialitate pură și acesta e,
atenție, și temeiul pe care, în mare parte, se articulează
și ,,chelenomahia,, lui Imre Toth: Ahile.Paradoxele
14

eleate în fenomenologia spiritului.
Sub oarecare urgență nu s-ar ivi acum, totuși, și această
chestiune: cât din inventarul lumii împrejmuitoare
poate fi deschis și epuizat de gândirea omului ? Cât s-o
fi intrat în acest catalog, cu marile opere tocmai, în
decursul celor 10.000 de generații (le-a numărat Jean
Fourastie) de la inițierea orbitei lui Homo sapiens ? Sunt
multe cauze tari și necunoscute ce au determinat ca
acest univers să rămână în cea mai mare parte încuiat și
tăcut, un inventar încă împachetat, secret. Îndoiala e
încă aici, ea persistă: izbânda marilor opere ale
inteligenței umane e obținută numai de puterea de
expresie a acesteia, nicidecum de relevarea adevărului.
De maniera în care operele se exprimă, stârnind,
ispitind emoția. Se enunță aproximativ în felul următor:
gloria lor nu provine din aceea că oamenii, autorii ar ști
câte ceva exact depre lumea reală, acea slavă provine,
dimpotrivă, din chipul în care autorii știu să amorseze
emoții vii și tulburătoare, din modul în care ei provoacă
viața. Ca și operele literare sunt și cele științifice, cele
filosofice. Leibniz și Kant, Hegel n-ar fi exprimat decât
aspecte parțiale din câmpul realului, împingîndu-le
arbitrar la vârf. Succesul, notorietatea nu le-ar veni
așadar de aci, ele sunt rezultatul puterii de expresie.
Altfel gândește și formulează totuși în această ordine
filosoful. Dacă este și matematician, asistând ca pe
,,viu” la geneza conceptuală, la, așa-zicând, nașterea
onomaturgică, nu că i-ar dispărea întrebările dar,
firește, trebuie să fim siguri că, luminând numai un
aspect, el a scurtat deja inventarul de necunoscute al
lumii. I-a foat destul, probabil, să descopere că spiritul
liber concepe. I.Toth îl evocă pe Cantor referitor la
justificarea noilor concepte imaginate și create de spirit:
esența matematicii constă în libertatea ei. Aidoma
matematicii, libere sunt tehnica, arta, filosofia. I.Toth
scrie: ,,Cantor nu a făcut decât să exprime faptul că
matematica este una dintre modalitățile majore în care
se manifestă spiritul autonom și liber, alături de tehnică,

artă și filosofie,,. Matematicile constituie una dintre
căile majore ale spiritului, pentru că prin, în și datorită
lor se deșteaptă spiritul general tocmai la conștiința
libertății sale. Universul noetic produce obiecte noetice,
absolut noi, fără să reproducă sau să imite realul.
Spiritul fabrică, profectează existența, avuția lumii e
rezultatul unei plusvalori noetice a cărei nesfârșire e
asigurată de necontenita libertate a spiritului. Când am
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comentat, în 1970 (în revista brașoveană Astra, v. Arta
ca ontopoieză) , mirabila operă a lui I.Toth, am numit
ontopoieză această înzestrare infinită de către spirit a
existenței patente, o înzestrare somatoidă chiar (în sfera
adică a lucubrității). Demonstrația veracității acestui
proces nu se bizuie doar pe o mare metaforă, ci pe
istoria și filosofia matematicii, noneuclidicitatea
geometriei, consideră I.Toth, a fost acceptată ca reală
datorită actului de respingere a geometriei opuse. Este
ca și cum (revenind la metafora cu reptilul) șarpele
urcat în văzduh ca să-și confirme reptilitatea se
descoperă neașteptat drept zburătoare. I.Toth zice:
,,Din fragmentele păstrate în Corpusul scrierilor
aristotelice rezultă astfel cu claritate că nici măcar
traiectoria istorică a genezei geometriei euclidiene nu sa desfășurat după schema empiristă. Chiar dacă
anumite propoziții euclidiene au fost enunțate în urma
unor observații empirice efectuate pe figurile
geometrice ce ne înconjoară, axioma fundamentală a
geometriei euclidiene nu mai apare în nici un caz ca un
rezultat al unui proces treptat de abstracție, ci ca
rezultatul unei treceri dintr-o stare latentă și spontană
într-o stare autoconștientă; îndoiala, față de existența

independentă a euclidicității, a precedat certitudinea și
însăși geometria euclidiană ca atare, în-sine-și-pentrusine, a apărut odată cu refuzul categoric al geometriei
opuse și tocmai datorită acestui refuz. Geometria
euclidiană nu numai că a fost precedată de cea contraeuclidiană, ci din punct de vedere fenomenologic
condiționată chiar de aceasta dar într-o formă respinsă.
Ea este știută de pe acum dar în starea negativă a unei
conștiințe nefericite. Conștiința de sine a universului
existenței, ca univers euclidian, se poate realiza numai
atunci când ea știe atât euclidicitatea cât și
noneuclidicitatea, deci scindându-se în conștiința
existenței și a adevărului, și în știința non-existenței și a
falsului. Însuși actul deșteptării universului ființei
euclidiene conjură spectrul neființei geometrice să
apară,,.
Spiritul care se știe ca spirit, ar spune și G.W.Fr.Hegel,
înaintează pe un drum al său, liber și nesfârșit, ceea ce
este tocmai amintirea formelor spirituale așa cum sunt
ele în sine și așa cum împlinesc organizarea imperiului
lor. Câți însă ne amintim că Fenomenologia Spiritului
se încheie cu aceste versuri: ,,Din cupa acestui imperiu
al spiritului/spumegă infinitatea sa ?,,.

1). Cineva m-a informat că e evreu, era din zona Sătmarului, o
regiune ce-mi era, prin locul meu de naștere, apropiată. M-am
simțit atunci, la această avertizare, stânjenit și cumva rușinat, mă
încerca jena pe care o resimțeam ori de câte ori eram pus în fața
unor astfel de atenționări/discriminări. Acestea erau însă curente în
epocă, curios, mai ales în lumea cosmopolită a Bucureștilor și a
marilor orașe, dar înlăuntrul meu ele răneau un sentiment ce se
cristalizase în copilărie și adolescență, în Strâmtura Maramureșului,
pe Valea Izei, și mai ales în Sighet, unde locuirea plurietnică fusese,
veacuri întregi, în firea lucrurilor. Matematicianul și filosoful să fi
fost atras în tinerețe, cum am mai aflat, de sionism – o formă de
militanță, de solidarizare cu comunitatea lui; a trecut apoi și în
mișcarea de stânga – o opțiune nefericită? Maturitatea l-a
îndepărtat și de himera bolșevică (inițial comuniștii promiteau o
răsplată celor ce au îndurat sub național-socialism prigoana, afirmă
undeva o Ferenc Zsuzsanna), nu însă și avantajul său, omul
suferind tot mai adensat marginalizarea. Am înregistrat pe bandă
magnetică, prin anii 80, de la Radio ,,Europa Liberă,, ,un dialog al
lui I.Toth cu Emil Hurezeanu în care cele de mai sus se confirmă.
Explicabile, acestea nu au determinat totuși și nu lămuresc
eminența savantului și gânditorului. Biografia în cazul lui I.Toth nu
invadează opera. 2). E oarecum ca realitatea aceea a lui Rudolph
Eucken, relativă, limitată, inferioară, deasupra căreia gândirea
produce nemărginit realitățile ei însăși, ființările ei stranii și
surprinzătoare, nebănuite, neplanificate în nici un fel în cataloagele
naturii. 3). E vorba de Omul prin însăși natura sa...(Definiția
omului la Aristotel). După publicarea în întregime a eseului, în
Astra (1991,1991), am primit de la profesorul stabilit acum la Paris
următoarea misivă, dramatică în resignarea și smerenia sa: ,,Iubite
Domnule Brumaru, am fost extrem de sensibil la rândurile
Dumitale, care m-au ajuns, pe căi ocolite, abia stăzi. Am avut
impresia subită a unei întâlniri cu mine însumi în galaxii infinit
depărtate. Desigur textul, care datorită generozității Dumitale a
văzut recent lumina zilei, se citește astăzi într-un context diferit.
Aluziile subcutane, evidente pentru toți acum două decenii, și-au
pierdut adresantul și mi se pare că astăzi sună a exerciții de erudiție
ale unui debutant sârguincios. Cu cele mai calde mulțumiri, al
Dumitale...,,
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IMRE TOTH
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DORIN DAVID
City Power *
În memoria lui Ioan Petru CULIANU

Eram şi noi, fireşte, îndrăgostiţi, ca toţi tinerii de
vîrsta noastră, de jocurile de strategie. Mai ales de
CityPower, cel mai nou apărut pe piaţă. Nu mi s-a părut
niciodată o pierdere de vreme să stai ore întregi la
computer, să creezi şi să fii stăpîn pe creaţia ta.
Farmecul jocului era că se putea juca în reţea, cu
prieteni sau necunoscuţi din toată lumea. Oricine îşi
putea construi o casă sau un cartier, o fabrică sau chiar
un business empire, în funcţie de abilităţi şi răbdare. Dar
nimic nu se compara cu a crea personaje, bărbaţi şi
femei pe care să-i urmăreşti de-a lungul vieţii lor veşnic
tinere şi să-i pui în relaţii diverse, de afaceri sau de
prietenie şi de iubire.
Iniţial, în CityPower, regulile erau simple: fiecare
avea un kit de start, adică avea un anumit număr de
puncte pe care şi le putea cheltui pe clădiri, afaceri, etc.,
şi putea crea un anumit număr de personaje. Dacă
punctele creşteau – din afaceri înfloritoare, din diverse
vînzări pe care le făceai altor jucători, inclusiv
imobiliare, din moşteniri sau căsătorii reuşite, ş.a. –
creştea şi „puterea” deţinută. O altă regulă era că în
CityPower nu existau arme şi violenţă. Dar mai ales, nu
existau suferinţa, boala, bătrîneţea şi moartea.
CityPower era un oraş perfect, şi e de înţeles
pasiunea cu care jucătorii se jucau, seriozitatea pe care o
investeau şi plăcerea cu care trăiau rezultatele.
Mie îmi plăcea să creez femei „fatale”, deosebit de
frumoase şi de inteligente, pe care să le trimit în „lume”
la vînătoare. Este incredibil cîte pot face bărbaţii, chiar
şi cei virtuali, pentru o partidă de sex cu o super femeie.
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Şi aveam două, nu una! Devenisem un asemenea expert
în crearea frumuseţii perfecte, încît nu cred că în
CityPower existau femei mai reuşite. Nu e de mirare
succesul pe care-l aveau. Şi este limpede că CityPower
nu ducea lipsă de femei ! Avînd practic un spaţiu
nelimitat, oraşul se putea întinde la nesfîrşit. În scurt
timp, de la lansarea în care personajele se puteau
număra pe degete, ajunsese la cîteva miliarde. Era
imposibil să le ştii pe toate, dar cele mai reuşite apăreau
în topuri şi puteai ajunge să le cunoşti. Fiindcă existau
în spaţiul virtual, personajele puteau călători în spaţiu
instantaneu, sărind peste cartiere nesfîrşite, direct la
destinatar. Singura condiţie era ca acesta să deschidă
uşa. Ale mele o găseau întotdeauna larg deschisă.
Nu ştiu exact cînd a început totul. Poate a fost un
virus sau poate un jucător s-a „plictisit” şi a vrut să
schimbe ceva. Nimeni nu poate spune... Cert este că
într-o nefastă zi, în CityPower s-a întîmplat ceva
neaşteptat. Altfel spus, imposibil! Cineva a dispărut.
Vestea s-a dus repede, toţi jucătorii şi toate personajele
lor numai despre asta povesteau. Pentru că nu era ca şi
cum cineva s-a hotărît să se retragă, şi şi-a sters contul
şi personajele. De fapt, nici nu era posibil aşa ceva.
Dacă acel cineva, presupunînd prin absurd că s-ar fi
săturat, pur şi simplu se oprea din joc, şi-şi lăsa
personajele de capul lor sau mai degrabă în grija altora.
Am auzit chiar de cazuri, cînd un jucător se retrăgea şişi vindea, în lumea reală, pe bani adevăraţi, întreaga
creaţie. Dar să dispară un bărbat, altfel destul de bine,
mereu în top, imediat după cele două femei ale mele şi
tot timpul primul în topul bărbaţilor, aşa ceva nu se
putea. Creatorul lui nega că ar fi făcut el ceva;
dimpotrivă, era disperat: îşi pierduse cel mai bun
personaj. Dar nu oricum, ci acesta parcă se evaporase
cu totul. Multe zile a fost căutat de mulţi jucători şi de
personajele lor, prin toate cotloanele spaţiului virtual şi
în toate cartierele CityPower-ului, dar a fost peste
putinţă să fie găsit. Pînă la urmă ne-am resemnat şi am
acceptat ideea că „asta e, dispăruse”.
Episodul era de mult uitat cînd s-a întîmplat a
doua ciudăţenie, mai mare decît prima. Bărbatul a
apărut, tot aşa din senin cum dispăruse. Dar nu mai era
acelaşi pe care-l ştiam. Nu mai dorea să facă curte
femeilor, nici măcar alor mele. Nici nu mai zîmbea. Era
mereu nervos şi punea la cale revolte. „Cît o să mai
stăm sub asuprirea lor?”, striga în pieţele publice cu

ALTER N AN ŢE

fîntîni arteziene minunate sau în parcurile mereu
înflorite. Încetul cu încetul începea să capete adepţi, tot
mai mulţi, şi noi nu puteam face nimic. Nu pot să-mi
dau seama ce-l supărase într-atît, doar trăise într-o
lume perfectă. Nu ştiu cu cine se întîlnise şi unde fusese
cît a fost dat dispărut, nu ne-a spus niciodată, dar
venise cu o teorie nemaiauzită: dacă oamenii ne-au
creat în spaţiul virtual, pentru că ne-au gîndit, zicea el,
existăm şi în spaţiul lor mental. Şi de aici...
Aşa a început, mai întîi cu revolta asta de mică
întindere, pînă a ajuns o adevărată revoluţie, care a
cuprins întreg CityPower-ul. Şi pentru că noi ne-am
creat personajele perfecte, veşnic tinere şi nemuritoare,
e clar că în faţa lor omenirea nu a avut nici o şansă. Dar
n-ar fi trebuit să se întîmple aşa ceva: noi îi făcusem
non-violenţi.
* Proză publicată în volumul: Dorin David, uşi, ferestre şi alte
proze, Editura Adenium, Iaşi, 2014

Mircea Eliade și Ioan Petru Culianu

HORIA BĂDESCU
Dinaintea ta merge tăcerea
(fragmente)

*
Cine sunt eu?
Spune-mi tu, frate vânt,
spune-mi tu, soră ploaie!
Spune-mi tu, bătrâne pământ,
maică fără de vârstă
şi fără de nume!
Pe calea de-acum rătăcită
nu mai ştiu cine-i acel
care umblă.
Sub podul care încă mai trece
peste râpa inimii mele
doar sângele uitării
e cel care curge.

*
Spun că trandafirul are culoarea
sângelui,
pentru că sângele e trandafirul din limbu’
-ntunericului.
Spun că pământul are culoare cenuşii,
fiindcă pământ dospit în pântecul focului
e cenuşa.
Spun că apa are culoarea
ALTER N AN ŢE
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vântului
aşa cum vântul are culorile apei.
Spun că văzduhul e doar
memoria păsării
precum pasărea nu-i altceva decât
memoria aerului.
Spun că mâna mea nu atinge decât
neatinsul,
nici ochiul nu vede
decât ceea ce în lăuntrul lui
locuieşte.
Spun că limba mea e memoria spusă-a
tăcerii,
aşa cum viaţa e memoria pierdută
a morţii.
universul.

*
Precum cahlele-ncinse
ale unei după-amieze de iarnă,
cu frig
ţinută în sine fiinţa,
cu gerul care arde în tine
cu mult înainte de pârjolul seminţei,
cu ceea ce păstrează memoria
focului:
lumina de dinaintea
scânteii,
cenuşa de după.

şi nimeni nu mai vine să-şi pună
tălpile
pe unde cerul cândva a păşit,
doar urmele tale se-adună să-nchege
drumul pe care se duc să se-nchine
umbrele norilor
şi palmele tale
din care se scurge
pulberea nicăierii!

*
Iartă-i, Doamne, pe ei, păcătoşii,
damnaţii, poeţii,
ucigaşii de timp,
fiare cu labele sângerând
în cleştele cursei,
vizuina lor e plină de îngeri!
Ca o ploaie de primăvară
sângele lor,
ca un urlet de toamnă târzie
dinaintea îngheţului.
Fie-le amintirea tăcerii
ca o piatră murind,
ca o piersică jupuită
din care se scurge sudoarea,
luminii!

*
Doamne, în lumină sunt
şi ţărâna nu se încape
pe sine,
şi nu e, Doamne, decât murmurul
ploii,
şi nu e, Doamne, decât trecerea vântului
peste ape;
cade ziua din ziuă,
cade noaptea din noapte
şi e târziu
18
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Fericirea de a fi sărac cu duhul

TRAIAN ȘTEF
Cum intră ceaţa în noi
Ai pielea zbîrcită şi acesta e un semn
Că locuitorul ei ar vrea să se retragă
Şi cine i-ar putea lua locul
Un suflet mai vesel un corp mai rozaliu
Un şobolan rătăcit şi înfricoşat
Prin galeriile inundate
Ceaţa ca într-o depresiune
Ca balerina într-o lebădă
Intră în noi şi sîntem aşa de fericiţi
Ca o albeaţă care înfloreşte
Şi vede tot ce nu se poate vedea
Şi ştie tot ce s-a ştiut pînă atunci
Şi luminează tot ce nu mai are nevoie
De vedere
Aşa se întinde pielea zbîrcită
Ca firul pe care umblă saltimbancul
Care tocmai s-a lipsit de forţa
Pe care o dă gravitaţia ca să-şi ia zborul
Şi tu citeşti mai departe despre vameşii
Corupţi şi contrabandă
Cartea o ţii în mîini pentru
Cînd vor veni să ne tragă sacul de cînepă
Peste ochii albiţi
Cuminţiţi

Sărac sînt
Şi duhul meu este sărac
Dacă nu s-a îndepărtat
Dacă mai e încă în pielea mea
Dar nu-mi place ideea de a fi
Sărac cu duhul
Nici cuvîntul acesta duh
Nu-mi place
Şi mai ales că se dă
Că ţi-l dai
Despre spirit nu se spun atîtea
Lucruri rele
Cît despre împărăţia cerurilor
Tare săracă trebuie să fie
Dacă lucrătorii ei n-au vrut
Niciodată mai mult
Decît să se facă voia
Necunoscută a lui Dumnezeu
Iar veşnicia nu ştiu
La ce este bună acolo în ceruri
Dacă nu are numele meu
Inscripţionat cumva
Cît o înţepătură de ac
În palma ei simbolică
Pe coapsa ei dezvelită
Sau numele prietenului meu
Despre care nu ştiu nimic
Nu ştiu unde este el acum
Cu toate cele scrise în cărţi
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şi-au recăpătat dreptul la ”mucles!”

DORIN TUDORAN

În toiul murdarei campanii electorale pentru
prezidenţialele din 2009, o salariată de lux la o seră
aflată sub controlul direct al unuia dintre candidaţi îi
adresa doamnei Doina Cornea o aspră scrisoare
deschisă. Atât de vinovată devenise doamna Cornea
fiindcă îşi exprimase opţiunea pentru un alt candidat
decât cel pentru care lucra brânduşa-iute-la-scris încât
aceasta din urmă i se adresa doamnei Cornea scurt
-“Stimată doamnă”. Destinatara rechizitoriului nu mai
merita nici măcar să i se scrie sau să i se pronunţe
numele.

Nu trec întotdeauna prin viaţă la fel cum trece prietenul
meu Mircea Dinescu, dar nu-mi este indiferent când cel
care publica Moartea citeşte ziarul şi era autorul unor
Ce ai făcut în noaptea Sfântului Bartolomeu
gesturi de o îndrăzneală exemplară este luat la refec
chiar şi atunci când nu o merită. Nu-mi este uşor să văd
că orice terchea-berchea, care găsește un plaivas pe
stradă, se ia drept Nicolae Iorga şi se apucă să-i nege lui
Aşa se intitulează un poem excepţional publicat de Dinescu merite de necontestat.
Nicolae Prelipceanu în 1978. Este o lectură/relectură
obligatorie într-un moment în care sunt albiţi turnători Înfăşurat în anteriul colportajului aiuritor, un condeier
ai Securităţii şi demonizaţi cei care au hotărât să-şi turmentat încearcă să repună în drepturi adevăruri
asume riscul de a rosti la un moment dat, cu voce tare, care-l depăşesc. Ar putea fi luat în seamă, fie şi parţial,
“Aşa nu se mai poate!”
dacă nu ar lucra la patru mâini cu Alex Mihai
Stoenescu, acest Herodot in residence al Securităţii.
Iată că se poate. Din nou. S-a putut chiar de la bun Călcând apăsat pe linia ştiinţifică deschisă de scenarişti
început, adică foarte repede după decembrie 1989. iluştri precum Mihai Lupoi, Pavel Coruţ ori tot felul de
pensionari hiperactivi ai ”structurilor”, flăcăul agitat
O ”distinsă doamnă”, cum ironic o numea într-o replică caută răspuns la întrebarea ”Cine a tras în noi?”
savuroasă Ileana Mălăncioiu, găsea explicaţia nopţii în
care zăcuse România atâtea decenii: nu toţi firavii Cum timpul său a devenit foarte preţios, îi dau o mână
opozanţi sau disidenţi români împinseseră revolta lor de ajutor.
până la sacrificul final. Nu se lăsaseră măcelăriţi în
masă sau individual. Asta provocase multe şi nedrepte În decembrie 1989, la Bucureşti, au tras lunetiştii
neplăceri celor care tăcuseră chitic în lunga noapte a Mircea Dinescu, Gabriel Andreescu, Mira Moscovici,
Sfântului Bartolomeu. Şi aşa ceva, domnilor şi Nicu Stăncescu, Corneliu Coposu, Tia Şerbănescu,
doamnelor, nu poate fi trecut cu vederea.
Vintilă Brătianu, Petre Mihai Băcanu, Radu Filipescu,
Mariana Celac, Dan Deşliu şi Constantin Ticu
Rana pe care pusese degetul cu atâta precizie ”distinsa Dumitrescu.
doamnă” a continuat să fie sfredelită cu fierul roşu al
tuturor vigilenţelor etice postdecembriste. Celor care au Tot la București, “ascuns” la trei metri sub pamântul
avut lipsa de gust de a deschide gura în timpul nopţii unui cimitir dușmănos, Gheorghe Ursu trăgea fără
Sfântului Bartolomeu li se reaminteşte să-şi ţină gura – oprire și fără milă asupra sediului Bibliotecii Centrale Universitare.
20
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La Timişoara, Laszlo Tökes, George Şerban, Petru
Ilieşu, Claudiu Iordache şi nemernicul ăla de Şerban
Foarţă.
La Cluj, Doina Cornea şi Géza Szöcs.
La Iaşi, Dan Petrescu, Luca Piţu şi Liviu Antonesei.
La Târgul Mureș, “horthystul” Karol Kiraly rădea
totul la o palmă sub nivelul mării
Din boschetul său blindat cu păpădie, la Corabia,
Viorel Padina trăgea, foc-cu-foc.
În Valea Jiului, prăpădul l-a comis Constantin Dobre.
Pe Valea Prahovei, au măcelărit Vasile Paraschiv şi Ionel
Cană.
La Braşov, au tras foc automat Vasile Gogea şi
Gheorghe Braşoveanu.
La Focşani, căsăpea Liviu Ioan Stoiciu.

titlul unei mult aşteptate cărţi de memorii – ”Noi am
tras în noi”.
Fără nici o legătură cu cele de mai sus, dar în strânsă
legătură cu o minimă doză de bun simţ, am o întrebare
pentru distinsul domn Grigore Cartianu: Dumneata ce
ai făcut în noaptea Sfântului Bartolomeu?
Nu-mi spune că erai prea tânăr pe atunci pentru a fi în
stare să mişti ceva, căci nu neapărat la noaptea în care
ştiu ce făcea Mircea Dinescu mă refer, ci mai degrabă la
această nouă noapte, dar a aceluiaşi ”sfânt”, în care
dumneata orbecăi ca un liliac care dă cu capul de
lumină şi nu știe cum să-și decline identitatea: pasăre
sau şoarice.
Dacă nu poţi face nici azi mare lucru, fă măcar ce se
cuvine: du-te la culcare. Sustrage-te acestui chinuitor
somnabulism investigativ şi patria îţi va fi
recunoscătore, căci au rămas foarte puţine streşini
intacte în România iar noaptea care s-a lăsat se anunţă
la fel de lungă precum cea de dinaintea ei.

La Tescani, teroristul cu bazuka nu era altul decât
Andrei Pleşu.
Din New York, arme biochimice au fost lansate de
Carmen Popescu, Mihai Botez, Mircea Răceanu, Liviu
Cangeopol şi preotul Gheorghe Calciu-Dumitreasa.

(Acest text este găzduit și de revista Timpul, nr. 12/2011)

Din Londra, trăgea Ion Raţiu.
Din Paris, nu conteneau să ucidă Paul Goma, Monica
Lovinescu, Virgil Ierunca şi Bujor Nedelcovici.
Din Bavaria, Neculai Constantin Munteanu.
Din Heidelberg, Andrei Ujică.
Din Berlin, Herta Müller si William Totok.
Întorcându-ne la Bucureşti, trebuie reamintit că Florin
Iaru şi-a tras singur un cap în gură ca să fie invitat, în
sfârşit, la o ciorbă de burtă spartă şi o tocană de coaste
rupte în beciurile de sub Calea Rahovei. De unde şi
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scurtă proză

IOAN MOLDOVAN
cu dinţii
Cu dinţii ăştia îndoliaţi
Cu gingiile astea înmuiate de folosinţă
Mă prezint eu în faţa ta, Doamnă Atroce, şi
Mormăi: nu-nu-nu
Nici vieţi visate
Nici morţi trăite n-am petrecut
Numai în afară mi-am aruncat privirile
Şi încă niciodată în trecut
Miracolul acesta cu ferestre mici
E o casă albă pe mal între urzici
Marea de sânge face vălurele
Ca să ridice către stele meduzele de cenuşă

Voi m-aţi lăsat mai în urmă, dinadins. Şi roaba
Domnului, Cătălina, fosta mea colegă din studenţie era
vizibil (pentru mine) provocatoare.
Era spre dimineaţă, putea fi
şi spre seară. Ne-am oprit, lăsându-i pe ei să intre
în cantină, la nuntă. Erau Instrumentişti, trebuiau să
cânte, noi nu. Şi-aşa.
Mi-am apropiat buzele de obrazul ei, s-a ferit, ca şi
cum, vezi bine, nu
se cădea să cedeze, dar la doi paşi de noi se aşezase
semnul rău: o fetiţă cu
plete bălaie, lungi. Cupletelungibălaie. Ne pândea,
domne, deşi se prefăcea că
priveşte aiurea şi că n-o interesează deloc persoanele
noastre îndoite şi rele.
Am sărutat-o pe Cătălina şi de atunci nu e zi să nu mă
bată gândul că
trebuie odată şi odată să-mi uit orice nume. Peste ani,
când alţii
vor reciti, o să strâmbe discret din buze, eu însă voi fi
fiind sus la Babele
pe cealaltă nuntă, -n Ninsori.

tumul
Căţeaua folosită, acum scoasă din uz
Greierii dintr-un material etern
Pornirea rimei spre abuz
Şi bunele intenţii spre infern.

E o casă albă fără ferestre şi fără vreo uşă
Poţi visa cât pofteşti din ea n-ai cum să ieşi
Şi Doamna Atroce: astea-s poveşti.
Mă leşi!?
Constantin Brâncuși - Muza dormind
22

ALTER N AN ŢE

LUCA PIȚU

substantive masculine + neutre.
Ele, damele, ereau, ci nu voi, cu depistarea
impactului iscat de confuzia limbilor, de care ne dă
seama cutare capitol al Facerii/Genezei, urmând ca
pogorîrea Duhului Sfânt, la Rusalii, să remedieze, prin
darul limbilor conferit apostolilor, nasulia
veterotestamentară în cestiune.
Voi, bărbaţii, ocheaţi doar statuificările : pe a lui
Grotius, la Delft, şi pe a lui Iohan De Witt la Haga…
întru cinstirea consultărilor pe care le va fi avut ¥ cesta
din urmă ¥ cu modestul dar genialul şlefuitor de lentile
ce îl asigurase, la sfîrşitul întrevederii, că omnis

Poeticitatea călătoriilor scurte

Vă comportaţi, carevasăzică, previzibil şi unii şi
altele, şi ele şi voi. La imperfect, maică, la imperfect.

determinatio est negatio.

↓↓

În drum spre Haarlem
Pe 26 decembrie 1993, în drum spre Marea
Nordului, după o succintă excursiune de-a lungul
canalelor amsterdameze, unde îl întîlneai pe
Dumnezeu, ci nu damezele amorului tarifat din
cartierul roşu, căci erea a doua zi de Crăciun, zăreaţi,
din goana avtomobilului, la trecerea prin Haarlem, ce?
Restaurantul croat PULA de bună seamă.
Vă rîdeaţi de vă hîiaţi, ca descărcare după ceasurile petrecute la Rijksmuseum, printre cadre de
Rembrandt şi alte obiecte artistice rare.
De fapt, italioţii numesc oraşul istrian cu pricina
nu altfel decât POLA.
De fapt, toţi slavii sudici, iugoslavii de ei, ştiu,
graţie poligloţiei ţiganilor prea puţin sedentari,
semnificanţa moldovalahotransilvană a preacinstitului
toponim. O ştia şi Ian, soţul Cristinei Samson,
amfitrionul şi pilotul vostru, în Maastricht vieţuitor.
Curios: nu Ian, ocupat cu volanul, nu Cajvaneul,
dedat consumului de peisagii cu mori de vânt +
poldere, nu ei surprindeau năstruşnica firmă a
crâşmarului adraitec. Nu dînşii, ci Dorina Afusoaei şi
Cristina Samson trăgeau întîia holbare la epifenomenul
încurcării babelice a limbilor, semnalîndu-vi-l odată cu
dificultatea de a preda idiomul dadanubian brînzoşilor
de olandezi, în al căror grai matern evocă grupul
fonetic /lul/ falul, ceea ce ştia şi Apollinaire, nicidecum
terminaţia singularului românesc articulat al unor

↓

Austriecităţile cajvaniene
din WWI și amintire
Din păcate, bunicul meu patern, Casian alui
Precob alui Zaharie, născut în 1900, n-avea cum să
cadă prizonier în WWI, pe frontul din Galiţia, și să
facă turul lumii prin Vladivostok. Prindea doar lunile
de instrucţie sub Chezaro-Craiie, apoi trecea, la început
de 1919, în armata României Dodoloaţe, unde în locul
cizmelor austriceşti primea opinci regăţene, sub
comanda unor subofiţeri inculţi, necivilizaţi și şpăgari.
De aia şi nostalgia lui dupa K.U.K (sau Kakania lui
Robert Musil), transmisă şi tatinelui meu. Vasile alui
Casian alui Precob alui Zaharie, carele deseori mi se
lamenta, pînă prin Anii Şaptezeci-Optzeci, cam aşa:
«Mi-a spus moşu-tău că pe vremea Austriei Mari nu era
ca acum. Funcţionarii se arătau corecţi, nu primeau
plocoane. In sat era ordine şi linişte. Şândarii îşi faceau
meseria. Nu întîlneai toată ziua, la sfatul popular,
activişti de partid fuduli şi miliţieni beţi.» Dar, mă rog,
înţelegem. Și Goga, într-un eseu din Mustul care fierbe,
analizează cazuri de nostalgici, în Ardeal, după
Împăratul de la Viana, la Chişinău, după ţarul
moscovit. Asta e.
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Ceva mai mult noroc documentar am avut cu fratele
mai mare al bunicului meu, care frăţîne a făcut patru
ani de WWI, principalmente pe frontul din Galiţia, ca
bunicul boierului caragialeolog Vasile Gogea, doar că
nu a căzut prizonier la muscali, cum ii numea el pe ruşi,
căci prin «ruşi» el înţelegea ucraineni, maloruşi
adicătelea, iar prin «polonezi», ruteni, ucraineni din
Galiţia. Moşul meu pristăvindu-se prin 1944/1945,
înainte de a fi venit Ipseitatea Mea pe lume, de la
unceşul respectiv – Luca Piţu alui Precob alui Zaharie –
învăţam comenzile nemţeşti precum Vorwaerts! Rechts!
Links! Zurueck! Und so weiter. Başca formula de
adresare Ich melde gehorsam/Raportez supus, regăsită,
un pic mai tîrziu, în Aventurile bravului soldat Svejk. O
groază de istorii trăite mi-a transmis, din tranşeele
galiţiene, din gările Austro-Ungariei, despre pedepsele
foarte dure aplicate pentru orice flecuşteţ cătanelor de
rînd, cea mai barbara fiind legatul cu mâinile la spate şi
atîrnatul, şapte minute, de o cracă. Suferise şi el
pedeapsa, ceea ce nu-l împiedica să rămînă in aeternum
un nostalgic al Împăratului de la Viana, care era în
acelaşi timp şi Mare Duce/Grossherzog al Bucovinei
Integrale. Prin Anii Şaizeci încă-l mai aşteptau bătrînii
cajvanieni, cu care mergeam la clacă pentru feşterul de
la Tocarii Solcei, pe arhiducele Otto de HabsburgLorena să preia puterea şi să refacă Austria Mare. Cam
cît îl aşteptau celţii medievali pe regele Arthur, monarh
ascuns, să se reîntoarcă din insula Avallon.
Alt caz de figură: badea Filip Bucşa, vecinul imediat
al unceşului Luca Piţu al lui Precob al lui Zaharie.
Plecase, înainte de WWI, la lucru în America, asemeni
atîtor altor bucovineni şi transilvani, strînsese ceva
bănuţi, dar, la întoarcere, vasul pe care se îmbarcase era
arestat de francezi. Luat prizonier, trimisu-l-au ca argat
prin diferite gospodării hexagonale, unde lipsea mîna
de lucru, bărbaţii fiind la Verdun + împrejurimi. În
anul de graţie 1960, când stăteam, toamna, de vorbă cu
el, ieşit la păscut vacile pe o mălăişte, sau în locul numit
Tăoaşcă, îşi mai amintea diverse expresii curente, de
genul: Comment allez-vous? Où va-tu? Viens manger
quelque chose!, expresii pe care le fona cu un accent
cajvanian inconfundabil. Alţii de vîrsta lui căzuseră
prizonieri in Italia, pe frontal de la Isonzo. Unii se
înrolau în trupele de voluntari, mulţi nu, însă toţi
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descopereau cu încîntare asemănările dintre română şi
italiană. Cutare, care era, in 1962-1965, socotitor la
ceapeul din localitate, mai ştia de pane, mangiare,
sergente maggiore. Un altul căzuse prizonier la francezi,
pe frontul din valea Vardarului, şi fusese internat întrun lagăr din Albania. Și aşa mai departe. (Nu-l uitam
nici pe George Toparceanu, făcut captv la Turtucaia,
peste Dunăre de Olteniţa. Ofiţer fiind, avea un alt
tratament, era mutat în diverse lagăre, învăţa cuvinte
bulgăreşti și turceşti. Ciorbagi de exemplu, echivalent
cu ţăran înstărit, chiabur. Volumul lui de amintiri din
WWI se cheama Pirin-Planina, nu-i aşa?).

Vocea lui Vasile Gogea: Îmi amintesc şi eu de un
veteran al primului război care, ajuns deja la o vîrstă
venerabilă, avea tot mai puţini ascultători la birt, atunci
cînd, după cîteva rachie, începea să depene amintiri de
pe front. Din cînd în cînd, se adresa unora mai tineri,
care îşi dădeau coate rînjind obraznic, cu aceeaşi
replică: «Degeaba vă hliziţi, că pe unde am călcat eu cu
piciorul, voi nu ştiţi arăta pe hartă!»
Anabaza, catabaza si parabaza. Le avem pe toate trei
în Xenophon (Expediţia celor zece mii): Anabasis pînă la
Kunaxa, katabasis de acolo pînă la Marea Neagră
(ocazie pentru mercenarii greci de a clama din vîrful
muntelui: Thalatta! Thalatta! iară nu Thalassa!
Thalassa!), apoi Parabasis, de-a lungul litoralului
ponto-euxinic, pe apă, în corabii, pînă la Helespont.
La fel şi cu voluntarii români, ardeleni şi bucovineni, în
Siberia: anabaza pînă după Urali, alături de amiralul
Kolceak, pe urma catabaza pînă la Vladivostok…. şi
parabaza – de la Vladivostok spre Constanţa României
deja Dodoloaţe. Interesantă analogia, nu?
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HORIA C. DELIU
“Acoperişul lumii” - Tibetul
(Jurnal de călătorie în Extremul Orient)
Vă propun dragi cititori ai revistei “Alternanţe”,
dar şi ai drumeţiei transfrontaliere, o lectură mai
aparte: un Jurnal de călătorie în Extremul Orient, avînd
ca des-tinaţie “Acoperişul lumii” - Tibetul.
Din cele 70 de ţări vizitate până cum, aceasta a fost o
singura aventură, care la un moment dat mi-a pus
chiar viaţa în pericol. Deoarece, la peste... 5.000 de
metri altiudine (!), fără a avea un antrenament prealabil, din pricina aerului rarefiat şi a insolaţiei extreme,
am simţit că mă sufoc, aidoma peştilor pe uscat. Timp
de câteva nopţi un am putut să stau întins în pat şi să
dorm, doar moţăind pe un fotoliu în şezut, ca să nu mă
sufoc !!! Am avut nevoie de o butelie cu oxigen, ca să nu
“dau Ortul popii” şi să vă pot relata cele ce urmează.
Va fi o suită de reportaje inedite, ilustrate cu imagini spectaculoase suprinse într-un univers exotic,
destul de greu de înţeles pentru europeni, în general, şi
pentru români, în special. O lume cu totul aparte faţă
de a noastră. Cu oameni calmi, modeşti, foarte harnici,
ce au o altă filosofie de viaţă şi habitudini diferite.
Sunt realităţi copleşitoare. Unele ţin de o străveche
închistare în obscurantism şi misticism, perpetuate
într-un perimetru montan izolat al Asiei, cum este
“Ţara norilor albi”. Altele însă reprezintă reversul medaliei. Cea mai dinamică expasiune economico-socială a
momentului, ne referim la China, ce a depăşit fără drept
de apel (încă) liderul mondial - Statele Unite.

Acest boom industrial, căruia îi putem spune liniştiţi „miracolul chinezesc” (cel japonez de odinioară azi
s-a cam disipat) se derulează într-un climat mondial
devastat de recesiune şi sărăcie.
Aşadar, să privim fără prejudecăţi spre un spaţiu
fabulos, un univers plin de superlative şi paradoxuri.
…Dar să o luăm cătinel, cu începutul aventurii. După
o amânare de vreo lună şi jumătate, datorată unor probleme legate de acordarea vizelor, în sfârşit, în miezul
lui „Gustar” al anului 2011 am purces într-un lung periplu asiatic, ce avea să acopere distanţe uriaşe. Cam
cât un continent.
Preumblarea s-a întins de pe Acoperişul Lumii, de
la ... 5.072 de metri, până la nivelul Oceanului Pacific.
Am coborât din misticul şi fascinantul Tibet, navigând
pe al treilea curs de apă ca mărime de pe Terra, Fluviul
Yangtze, poposind în mari centre urbane chinezeşti, făcând escală în Hong Kong -megalopolisul care nu doarme niciodată la fel ca şi New York-ul - şi încheind ruta
taman în teluricul Macao. Punctul terminus a fost
această super „loc al pierzaniei”, devenit dn luna martie
a.c., odată cu inaugurarea celui mai mare casino-hotel,
noua Capitală mondială a jocurilor de noroc.
S-au succedat prin faţa ochilor, dar şi a camerei foto
şi aparatului de filmat, vreme de mai multe săptămâni
ca într-o sarabandă fantastică numeroase palate celebre:
Potala, Reşedinţa de vară a lui Dalai Lama, cele zece
mii de încăperi ale Oraşului Interzis din Beijing. Au
urmat edificii de cult specifice, având etaje suprapuse şi
streşinile curbate în sus, pe care sunt fixaţi mici dragoni
şi alte creaturi fantastice: Marea Pagodă a Gâştii Sălbatice sau Pagoda cu 12 etaje, înălţată acum 300 de ani.
Au încercat să le eclipseze impozante lăcaşe sacre, ca
Templul Shaolin, de care se leagă originea artelor marţiale, Templele Calului Alb, de Jad, A-Ma, Jokhangcentru spiritual şi loc de pelerinaj. De asemenea, am
admirat mii de statui de dimensiuni mici, medii şi
enorme ale lui Budha (realizate din aur, bronz, jad, marmură, piatră, lemn), apoi sarcofage acoperite cu mii de
kilograme din cel mai preţios material, sute de grădini
de vis. Să nu omitem structurile enorme fixate la mare
înălţime pe cabluri de oţel, aruncate peste cursuri de
apă, aidoma unor harfe gigantice, stil care l-a făcut celebru pe arhitectul spaniol Calatrava. La fel de frumoase
sunt micile podeţe din bambus sau granit, ca vestitul
Pod a lui Marco Polo, plantate pur decorativ deasupra
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unor iazuri pline de peşti roşii. Nu pot fi în nici un fel
omise cele peste două mii de grote din Luoyang, ce
adăpostesc zeci de mii de statui ale lui Budha.
Ca într-un caleidoscop vrăjit, s-au amestecat senzaţii
şi impresii, ce nu pot fi trecute cu vederea: de pildă,
ascensiunea aidoma unui glonţ ieşit pe ţeavă în al treilea turn de televiziune ca înălţime de pe glob la Shanghai, ca şi deplasarea cu trenul trans-himalayan care
pleacă din Tibet, ajunge la peste 5.000 de metri altitudine şi coboară lin spre şes.
Scriind despre paradoxuri şi superlative, să amintim,
totodată, performanţa inginerească legată de inaugurarea traseului feroviar ultra-rapid, pe care „zboară” bolidul aerodinamic fără roţi, „Săgeata albastră”, având
viteza de croazieră de 400 km/h. Un tren în care m-am
simţit ca într-un... avion. Mai ales că şi designul interior
este aidoma aeronavelor: cu scaune şi locuri de bagaje
identice, cu însoţitoare de bord în uniforme cochete, ce
aduc dezinvolte cărucioarele cu mâncare şi băutură.
Ce mai? Toate amănuntele unei deplasări ca vânt
şi ca gândul, în care acceleraţia uriaşă este bine suportată de organism. Teama autorităţilor locale de posibile
acte teroriste ne-a părut la un moment dat exacerbată.
Însă aflându-ne în Asia exact în perioada când s-au comemorat zece de ani de la atacurile devastatoare de la
11 septembrie asupra „Gemenilor” din America, am
realizat că tracasările legate de controalele amănunţite
antitero corporale şi ale bagajelor sunt justificate.
Vă plac, dragilor, urşii gigantici Panda? Ştiţi că sunt
pe cale de dispariţie? Ei bine, la Centrul de cercetare şi
conservare din Cengdu se poate admira lupta susţinută
pentru supravieţuirea blândelor specimene. Abia la faţa locului ne-am dat seama de investigaţiile sofisticate
efectuate pentru înmulţirea simpaticelor şi solitarelor
mamifere. Care toată ziua nu fac altceva decât mănâncă
bambus şi dorm. Numai de... împerechere şi perpetuarea speciei nu le arde!
De aceea se fac înseminări artificiale. Sunt nişte incubatoare transparente ca pentru bebeluşi, în care se
aflau câţiva pui Panda de dimensiunea unor... pisoiaşi.
Graţie măsurilor excepţionale luate de autorităţile
chineze, viitorul sună bine pentru agreabilele făpturi
necuvântătoare.
Din goana trenului sau autocarului nu ai cum să nu
observi în mediul urban, dar şi la ţară, zecile, sutele, în
total miile de blocuri de 30-40 de etaje. Ce au căpătat
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alura unor „zgârie nori” în Beijing, Shanghai şi Hong
Kong. Sunt lame uriaşe de beton şi sticlă, într-o arhitectură modernă, ce au înlocuit aproape în întregime vechiul, inesteticul şi meschinul fondul locativ.
Să nu uităm din acest expozeu fugitiv comerţul înfloritor, intern, dar mai cu seamă extern. Şi mai ales industria falsurilor, ajunsă la perfecţiune. Un ceas
„Rolex”, care semăna identic cu unul original, îţi era
oferit pe stradă cu câţiva zeci de dolari.
La tot pasul se găsesc magazine de firmă, Gucci,
Prada, Louis Vuitton, Armani, Dior, Cavalli, Diesel,
Oxido, Versace, Ralph Lauren, Donna Karan, Vogart şi
atâtea altele, unde se spune că există doar articole autentice, necontrafăcute. Şi preţurile sunt pe măsură, la
fel ca în ţările occidentale, „overseas” (de peste mări),
cum le spun asiaticii.
În bazare, prin pieţe şi supermacheturi, găseşti tone
de mărfuri aproape similare, cu etichete celebre, dar la
preţuri imbatabile. Dacă până şi vedetele de la Hollywood se pretează să umble cu „fake”-uri din acestea
realizate perfect, ce să mai vorbim? Totul e ca eticheta
de firmă să fie pusă la vedere...
…Sunt doar câteva din minunăţiile şi ciudăţenile ce
pot fi admirate într-o asemenea călătorie halucinantă.
Din care cu greu te dezmeticeşti, pentru a alege esenţa.
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(va urma)

Survolând Everestul (8848 metri)

(Fotografiile sunt realizate de autor)

Noaptea de Sânziene, determinante esenţiale în drumul

spre care trebuia îndreptată literatura română.
Obsesiva dihotomie sacru/ profan şi, indirect, întreaga
fenomenologie a sacrului veghează atât drumurile limpezi
ale savantului, istoric al religiilor, cât şi pe cele aburoase,
volatile, mereu pline de meandre, ale romancierului.

.

DAN ANGHELESCU
TIMPUL ŞI RETRAGEREA DIN ISTORIE ÎN

PROZA EXILULUI ROMÂNESC
(Mircea Eliade, Vintilă Horia, Alexandru Vona)
(I)
„...Horologe! Dieu sinistre, effrayant, impassible,
Dont le doigt nous menace et nous dit: Souviens toi!
Les vibrante Douleurs dans ton coeur plein d’effroi
Se planteront bientôt comme dans une cible...”
Charles Baudelaire

Atât prin romanele, cât şi prin foiletonistica sa din
perioada interbelică, Mircea Eliade avea să determine în
viaţa literară apariţia unor atitudini pline de dinamism ce
promiteau – încă de pe atunci – o vastă deschidere către
noi perspective şi orizonturi. Se conturau totodată în
scrisul românesc elementele unei noi poietici. Mult mai
târziu, într-o corespondenţă cu poetul şi profesorul Paul
Miron, Horia Stamatu – aflat atunci în exil – rememora:
„Viziunea acestei noi poetici era influenţată de o strictă
reconsiderare/..../ şi de zguduitoarea introducere la
problema timpului, Was ist Metaphysik? a lui
Heidegger./.../ Existenţialismul se năştea în
România.”(Miron, 2007: 83)
Desigur, acesta era şi momentul în care Eliade şi întreaga
lui generaţie căutau sincronizarea cu marele roman
european, manifestau o propensiune specială către
metafizic şi ontologic, către pulverizarea vechilor structuri
narative şi regândirea romanului ca formă deschisă şi aptă
pentru o aspersie a marilor idei ce agitau
contemporaneitatea europeană. Acestea deveneau, în
concepţia celui care avea să scrie tulburătorul roman

Timpul un Fatum tragic

Faptul care va produce o răsturnare fundamentală în
istoria romanului este repunerea în discuţie a dimensiunii
temporale. Timpul continua să-şi reafirme obsesiv
prezenţa în preocupările gânditorilor, romancierilor şi
eseiştilor. Termenii însă au acum alte conotaţii cu semne
de o cu totul altă natură, evident, mai profundă şi gravă.
La Eliade şi la Vintilă Horia descoperim coloratura
întunecată a Fatumului tragic. Timpul de aici încolo – în
preocupările romancierului român din exil – nu va mai fi
obiect de contemplaţie precum era în heraclitismul volatil al
interiorităţii la Marcel Proust. Gânditor, aruncat în
condiţia plină de dramatism şi sfâşiere a fiinţării,
romancierul scrutează esenţa şi mai ales „semnele” oculte
şi ameninţătoare din relaţia Fiinţă şi Timp. Raportat la
continuitatea cu spiritul din literatura perioadei
interbelice, s-ar putea afirma că: „acolo unde personajele
lui Camil Petrescu văd numai idei, cele ale lui Mircea
Eliade văd semne şi se lasă conduse de ele.” (Mitchievici,
2010:25)
În aria gândirii europene, interesul pentru experienţele
orientate spre inefabil şi spiritual, deja sustrase de sub
jurisdicţiile pozitivismului (prin configurarea grupului
denumit Geisteswissenschaften, după termenul moral
science al lui St.Mill) se diminuează simţitor, estompânduse şi migrând către planurile secunde. Imaginea (sic!?)
timpului se schimbă şi, începând de acum, ea tinde să
capete un cu totul alt chip decât cel cu care se configurase,
până nu demult, în acea privire în noi înşine, prin care
Bergson şi Husserl şi, desigur, Marcel Proust (discipol
literar al lui Bergson) ne asigurau că aduce cunoaşterea
absolută. Importanţa, până de curând discretă, aproape
inaparentă, a operatorului Timp dobândeşte dintr-odată
un accent grav. Desigur, începând de aici se întrezăreşte
ceva nou. Se schimbă modul de evaluare şi, mai ales,
unghiul din care sunt considerate lucrurile. Şi aici revenim
la ceea ce Stamatu întrezărea ca influenţă a filosofiei lui
Martin Heidegger, cel ce considera că:
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Esenţa omului (faptul-de-a-fi-loc-privilegiat-al-deschiderii) ca
loc al fiinţei. Fiinţă şi timp: timpul ca perspectivă pentru
interpretarea fiinţei/.../Însă de ce tocmai timpul? Pentru că
perspectiva care, la începutul filosofiei occidentale, călăuzeşte
deschiderea fiinţei este timpul, însă în aşa fel încât această
perspectivă a rămas ca atare şi a trebuit să rămână
ascunsă./.../Acest lucru se exprimă în faptul că timpul (în
momentul de faţă) este conceput pornind de la acum, de la ceea
ce este prezent în cutare moment şi în chip unic.” (Heidegger,
1999:268,269)

.

Timp şi Istorie la Mircea Eliade

Literatura lui Mircea Eliade pare să ilustreze perfect sensul
acestei relaţii cu timpul ce se întemeiază din acest acum,
din ceea ce este prezent şi în chip unic în datele momentului
actual. Pentru că timpul apare încărcat de istorie! Este ceea
ce motivează în discursul romanesc pledoaria împotriva
timpului în vizibilă – şi declarată – tentativă de abolire a
acestuia.
Pentru literatura exilului acest gest nu va fi deloc singular.
Îl regăsim, într-un anume fel, aproape identic la Vintilă
Horia care, şi el, afirmă tranşant:
„Sunt un distrugător al timpului istoric. /.../această voinţă
anarhică defineşte personalitatea şi cronologia poporului
meu care a boicotat întotdeauna istoria...” (Horia, 1997,

1998: 211)
Timpul a devenit în viziunea celor desţăraţi o dimensiune
malefică. Şi cărţile lor, o spune tot Vintilă Horia, au fost:
„...concepute şi realizate în afara timpului lor, ca prieteni ai
oamenilor, aliaţi nu ai utopiei prezentului, ci ai realităţii
viitorului/.../ şi dacă în Cavalerul resemnării făceam din
nou să coincidă timpul meu cu altul situat în trecut, era
just să mă întreb dacă timpul există într-adevăr ...” (Ibid.:
211)
Evident, Timpul – în ceea ce-l priveşte pe Eliade –
constituie leitmotivul, tema abisală care configurează
pledoaria romanului Noaptea de Sânziene. Obsesia
personajului Ştefan Viziru este de fapt aceea a ieşirii din
timp, a eliberării de teroarea istoriei. Evadarea devine
posibilă prin artă, prin contemplaţie, prin lecturi din
marea poezie, din filosofi, din clasici sau prin studii şi prin
toate acele preocupări care distrug (pulverizează!)
legăturile cu realitatea. Pentru că apropierea de marii
autori este un mod de a li se alătura acestora care – şi ei –
sunt, rămân mereu, în afara sau deasupra istoriei. Viziru
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identifică – în poezie, filosofie, în mistică, dar şi în...iubire
– o altă realitate, însă una esenţială:
„Citind pe Shakespeare, mă smulg clipei de faţă, clipei
care era menită să mă confişte, să mă terorizeze... Iar dacă
în acel moment cade o bombă şi mă omoară – mă
omoară, cum vă spuneam, ca om liber – iar nu ca sclav;
căci mă omoară cu mintea fermecată de geniul unui poet.”
(Eliade, 2010: 220)
Afirmaţii similare aparţin şi dramaturgului Bibicescu,
personaj obsedat de elaborarea unei formule dramatice
aptă să exprime relaţia Fiinţă, Timp, Destin, Istorie.
„Destinul, va spune el, este acea parte din Timp în care
istoria îşi imprimă voinţa ei asupra noastră. De aceea
trebuie să-i rezistăm, să fugim de el, să ne refugiem în
Spectacol, /.../ pe care-l definesc: Timpul concentrat. Întrun cuvânt Spectacolul sileşte Timpul să se manifeste sub
formă de Destin/.../ ca să poată fi exorcizat./.../ A exorciza
Destinul,/.../ A-l sili să se manifeste lângă tine, pe scenă,
/.../ şi tu să scapi, să rămâi spectator, să ieşi din Timp....”
(Eliade, 2010: 42)
Existenţialismul – invocat de Horia Stamatu – devine
prezenţă constant adietoare în scrisul lui Eliade, iar scrisul
(ca luptă împotriva timpului) capătă o semnificaţie
filosofică pe care, evident, el este între primii care aveau să
o iniţieze. Interesant este faptul că un asemenea demers nu
a rămas singular. Dimpotrivă – la o privire atentă asupra
literaturii exilului – vom descoperi aici un veritabil
leitmotiv care, într-un fel sau altul, îi vizitează pe toţi
scriitorii importanţi. Desigur, cu o anume pregnanţă pe
Eliade! Dar şi pe alţii ca Vintilă Horia sau Alexandru
Vona. Vintilă Horia scrie despre timp şi istorie într-un
mod cât se poate de elocvent dintr-o astfel de perspectivă:
„Aparţin unui popor de ţărani şi de poeţi, al cărui
contact cu istoria a fost totdeauna dureros şi tragic. Un
popor care adesea s-a retras din istorie (filosofii noştri,
Lucian Blaga şi Mircea Eliade, au explicat bine acest
fenomen), s-a ghemuit dincolo de vizibil, în pădurea
miturilor lui. Este vorba de o promisiune sau un mesaj pe
care Ovidiu şi Radu Negru, personaje ale celor două
romane ale mele, l-au pus în lumină. Acest popor a avut
întotdeauna, în forma dacică antică, sau în cea
românească modernă, un sens religios despre viaţă, care
evită orice tendinţă spre extremism...” (Horia, 1997, 1998:
264)
Ieşirea din Timp (înţeles ca istorie) exprimă, în ambele

ALTER N AN ŢE

cazuri, nu numai o tentativă de evadare din propriul
destin, din propria istorie, purtând totodată în subsidiar
subtile conotaţii mistice, acestea la rândul lor implicând o
evidentă experienţă a sacrului. Ştefan Viziru, personajul
lui Eliade spune: „Să scapi din Timp. Să ieşi din Timp.
Priveşte bine în jurul dumitale: ţi se fac din toate părţile
semne. Încrede-te în semne. Urmăreşte-le...” Semnele,
pentru Eliade devin un mod de a privi în lume dinspre
dimensiunea sacralităţii, dar nu numai.
„Într-un articol publicat în Fragmentarium (1939),
Un înţeles al semnelor, Eliade sublinia importanţa
semnului care ’valorează cât bolta unei culturi; pentru că,
într-un fel arată o cultură care interpretează şi trăieşte
sensul magic al cuvântului semn, şi altfel culturile care şi-au
asimilat sensul metafizic sau profetic al semnelor.’ Într-un alt
articol din acelaşi volum, Analogii şi simboluri, Eliade

considera simbolurile ca autonome în raport de
cunoaşterea umană, alcătuind o ordine accesibilă prin
cunoaştere/.../ Eliade va valorifica aceste intuiţii nu numai
în ficţiune, cât şi în teoria sa despre sacru ca prezenţă
camuflată în câmpul existenţei cotidiene, în profan,
accesibil fie printr-o competenţă hermeneutică, fie prin
revelaţie decisă în mod excepţional./.../ ’...În măsura în care
omul societăţilor moderne se regăseşte pe sine în
simbolismul arhaic antropocosmic, redobândeşte o nouă
dimensiune existenţială. Aşadar, regăseşte un mod de a fi
autentic şi major, care îl apără de nihilismul istoricist fără
să-l scoată totuşi din Istorie’.” (Mitchievici, 2010: 23)

.

Ieşirea din Timp: Vintilă Horia

Ca autor, Vintilă Horia se autodefineşte în sensul de

distrugător al timpului istoric şi purtător ale acelei voinţe
anarhice de care se simte animat în imperioasa necesitate
de a ieşi din Timp, din acest malefic vehicul al Istoriei. Este

ceea ce îl alătură, în ipostază de comiliton, lui Mircea
Eliade într-o confruntare similară cu acelaşi effrayant Dieu
sinistre, Timpul. Desigur, în epica lui, soluţiile sunt diferite.
Ca ins azvârlit de orcanele unei maştere Istorii într-un
destin al tristelor şi nesfârşitelor bejenii, al prigoniţilor,
modelul tipologiei pentru care optează este al rătăcitorului
al unui Waldgänger şi al tuturor celor abandonaţi de lume
în grija şi mila lui Dumnezeu. Iată de ce şi aici perspectiva
religioasă asupra existenţei domină şi, de fapt, iluminează
întregul său demers epic. Confruntarea cu Timpul capătă

o evidentă aură mistică.
În romane cum sunt Les impossibles, Marta o la segunda
guerra, Le Voyage à San Marcos, exilul şi pelerinajul,
obsedantul leit-motiv al desrădăcinării capătă reverberaţii
ample nu numai din trimiterile cu adresă clară „la o
situaţie geografico-politică, cea a exilatului din Europa de
Est, ci şi la o situaţie universală, cea a omului din secolul
XX.” (Nedelcu, 1992: 183).
În scrierile lui Vintilă Horia (exemplu Le Voyage à
San Marcos), ca şi la Eliade (în Noaptea de Sânziene), ideea
de Timp – ca purtător al unui cataclism al istoriei – revine
mereu, cu concluzii terifiante şi obsesive: „Était-ce à cause
de la guerre qui m’avait appris que totute violence était
permise?” (Horia, 1988: 29)
Şi tot ca la Eliade, ideea de semn şi ideea dualităţii
sacru/ profan, cu „încărcăturile” lor specifice, capătă un
puternic şi inconfundabil relief, deşi, din punct de vedere
al scriiturii literare, fiecare îşi păstrează propria
individualitate:
„La guerre chez nous a été un signe. Il y avait, d’un
côté, ceux qui avaient cessé de croire, qui voulait s’intégrer
au progrès, aux avantages de l’amour libre, aux joies du
divorces, aux vertiges de la chute, et, de lautre côté, ceux
qui croyaient encore, qui voulaient à tout prix empêcher la
chute, ou qui s’imaginaient la pouvoir empêcher./..../ Ce
fut un combat entre l’amour sacré et l’amour profane. /.../
Commment pourrait-on d’ailleurs résister au profane? Tu
ne vois pas? Nous sommes un pays où le sacré a été
vicgtorieux il y a trente ans, mais qui est déja occupé par
l’ennemi, de façon silenciux, massive, efficace. Nous avons
gagné la guerre et perdue la paix, je vuex dire la paix
intérieure.” (Horia, 1988: 82)
Semnele, ca şi acest combat entre l’amour sacré et l’amour
profane, sunt „lecturate” de autor din perspectiva unui
moment în care are loc o deosebit de gravă criză a lumii:
momentul când „societăţile cantitative au acoperit
aproape în întregime chipul omului (iar) primejdia de a
cădea în sensul regresiv e pretutindeni vizibilă.” De unde şi
concluzia:
„E deci absolut necesar să ieşim din propriul nostru
timp şi să încercăm altul, păstrând amintirea nefericirii
din timpul trecut.../..../ Lecţia care se putea trage din
romanul meu era următoarea: ajunge un moment de
neglijenţă pentru ca omul să poată deveni o maimuţă./.../
triburile numite primitive nu sunt imaginea unei situaţii
pe care noi înşine am trăit-o în trecut, ci a unei situaţii pe
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care o vom putea trăi în viitor. Iar timpul nostru nu e
altceva decât de un moment. Din această cauză sunt
împotriva lui./..../să ating neapărat altă dimensiune în
timp, să adun toţi timpii într-unul.” (Horia, 1997, 1998:
391-396)
Timpul devine la Vintilă Horia subiect obsesiv, atât în
romane, cât şi în eseuri. Şi e totodată obiect al unor ample
investigaţii de care nu se îndepărtează aproape niciodată
pentru că, în cazul acesta, cu totul particular, gânditorul,
precum Sfântul Augustin în Confesiuni, (II, III) îşi spune şi
ne spune: „Si nemo ex me quaerat scio; si quaerenti
explicare velim, nescio.”

Ca şi Eliade, Vintilă Horia este un veritabil savant.
Romanele lui sunt adevărate tratate ale căror finalităţi, de
fiecare dată, se vădesc şi ca demonstraţii ştiinţifice absolut
riguroase, studiile sale asupra Timpului fiind de o
impresionantă profunzime. În eseuri „problema timpului”
e conturată şi prin abordările ei de către un Enstein,
Bergson, Husserl, Heidegger, Heisenberg, Pauli, Matyla
Ghyka. Dar nu mai puţin şi de către ezotericii Evola şi
René Guénon. Trăsăturile caracteristice ale mentalităţilor
din lumea modernă sunt creionate din perspectivele
acestuia din urmă, subliniindu-se tendinţa de a reduce
totul la un punct de vedere cantitativ: domnia cantităţii.
Timpul lumii moderne se profilează prin urmare ca un
timp decăzut (ceea ce trimite cu gândul la Martin
Heidegger şi acel eine Zeit der Dürftigkeit), ca timp al unui
ciclu final, cel cunoscut în tradiţia hindusă sub numele de
Kali Yuga. Este o percepţie prin care durata şi formele de
manifestare ale umanităţii noastre se vădesc acum
coborâte şi coborâtoare, ca sfârşit al unui Manvantara.
Aducând în discuţie toate acestea, Vintilă Horia, ca şi
Mircea Eliade, se apleacă spre ideea Semnelor. El însă
trimite şi la ceea ce Guénon, în ultimul capitol al uneia
dintre lucrările lui fundamentale (Guénon, 2008), numeşte
Semnele vremurilor, lucrare pe care romancierul, atunci
când face referiri la sfârşitul Kaly Yuga este evident că a
cunoscut-o în profunzime, opinând că ezotericii posedă,
în gândirea lor, cheia schimbării....dar nu aceea a unui BigBang final al umanităţii. Tocmai pornind de aici, el are în
consideraţie succesiunea ciclurilor unde, asemănător, se
vorbeşte despre un aspect malefic sub care poate să apară
cursul lumii în coborâre sau degradare progresivă. Dar
această gândire este similară cu aceea despre degradare şi
risc al unuia dintre eseurile lui Vintilă Horia despre care
am şi amintit mai devreme. Interesante devin argumenta30

ţiile lui privind natura romanului ca instrument de
cercetare:
„Romanul este o tehnică de cunoaştere, cea mai
complicată, unica posibilitate de a cuprinde realitatea întro singură operă, mai mult decât fizica, biologia sau
muzica, unica realmente capabilă a descrie un tot şi a-i
învăţa pe alţii. Când am scris O femeie pentru apocalips mă
aflam tocmai în această circumstanţă a vieţii mele: cea a
scriitorului care, odată trecut prin filosofie şi ştiinţă, voiam
să fac din roman ceva mai mult. Şi acest ceva mai mult era
o altă ieşire în afara timpului./.../ se desfăşoară tocmai pe
cele trei dimensiuni care formează sau deformează
conceptul nostru de timp: trecut, prezent şi viitor./.../
roman al celei de-a cincea dimensiuni, aşa cum i s-a spus,
şi care este mărturia vie a atitudinii mele faţă de timpul
meu, al meu propriu şi, în general, al timpului în sine.”
(Horia, op. cit. 214)
Desigur, ideea unei investigaţii, în roman, asupra
timpului nu e nici pe departe nouă, cea mai notorie fiind
aceea a lui Marcel Proust. Aportul lui Vintilă Horia are
însă un specific aparte concordant unei cu totul alte
viziuni:
„Ca opozant permenent în epoci de agonie ca a noastră, el
susţine, cumva într-un acelaşi context cu Tzvetan Todorov,
că are datoria de a trezi umanitatea, de a o deştepta dintrun somn tehnico-optimist, de a provoca o ruptură în
omogenitatea sistemelor actuale, de a reprezenta
principiul salvator al eterogenităţii, al unui perpetuum
mobile al istoriei şi de a-şi ajuta contemporanii să-şi
înţeleagă mai bine timpul.” (Nedelcu, 1992: 183)
Opţiunile autorului se dezvoltă din perspective
multiple: în prim-plan, timpul este dimensiunea care
conservă relaţiile cu alterităţile opresive.
„Ovidiu eram eu, timpul său era al meu. Două milenii,
deci, nu numai că nu fuseseră de folos pentru un progres
moral sau politic, ci, dimpotrivă, deterioraseră relaţiile
dintre oameni şi putere. Ce era deci timpul? Un vehicul
pentru a avansa sau o posibilitate de a luneca înapoi? Şi
dacă în Cavalerul resemnării făceam din nou să coincidă
timpul meu cu altul situat în trecut, era just să mă întreb
dacă timpul exista într-adevăr, şi dacă exista, de ce să-l
consider un progres şi nu un statu quo sau o posibilitate
permanentă de întoarcere la vreun izvor blestemat?/.../
Opera mea devine astfel ceea ce Jünger a numit un „tratat
despre anarh”, iar eu însumi un Waldgänger, un vagabond
prin pădurile timpului meu.” (Ibid.: 213)
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În sclipitoarea şi consistenta sa eseistică, Vintilă
Horia traversează universurile celor mai importanţi şi
profunzi gânditori, începând de la Platon, Sf. Augustin,
Dante, Shakespeare, Papini, Thomas Mann sau Proust,
urmaţi de Eliot, Musil, Joyce, Ezra Pound, Junger,
Kierkegaard, Nietzsche şi Heidegger, Carl Jung, Niels
Bohr sau Heisenberg, dar şi Oswald Spegler, Toynbee
sau Guénon. Iată de unde şi cum autorul îşi
configurează o vastă paletă ideatică pe care îşi
întemeiază atât romanele, cât şi eseurile, caracteristica
esenţială a scrisului său fiind sesizată de Anton Cosma
în ceea ce el numeşte: complementaritatea. O
complementaritate prin care eseistica devine principalul
temei şi suport argumentativ pentru literatura de
ficţiune. Ca şi la Mircea Eliade, aici este vorba de o
ieşire din timp, din istorie, având mereu în perspectivă
ameninţătoarele confruntări cu alteritatea. Pornind de
la ideea că arta creează realitate, că ea o poate deconstrui şi re-construi, prozatorul îşi situează
personajele dincolo de timp. Ficţiunile sale aspiră, în
totalitatea lor, să devină:
„...un răspuns indirect la întrebările torturante ale
fiinţei istorice asediate şi locuite de nelinişti, de semne
premonitorii dintre cele mai sumbre. /.../Mai presus de
toate e Istoria, istoria fiinţei proiectate pe dinamica
experienţelor, pe repercursiunile acestora asupra
individului şi asupra conştiinţei colective.” (Vlad, 2004:
52)
Asemenea lui Eliade, Vintilă Horia este un gânditor care, în subsidiaritatea operelor sale, crede şi susţine
necesitatea revenirii asupra fenomenului pe care Max
Weber îl întrezărise ca proces pe cale de desăvârşire în
modernitate, rezultat al secularizării: Dezvrăjirea lumii
(Entzauberung der Welt). Pledoaria lui consideră că în
lumea de acum a devenit imperios necesară inversarea
sensurilor amintitului proces: deci o re-vrăjire a lumii!
Altfel spus, o reinstaurare a Sacralităţii ca temei
fondator de civilizaţie, Sacralitea ocultată în actualitatea
supertehnicizată prin violenta campanie a
pozitivismelor de tot felul. De altfel şi Heidegger opera
o distincţie între esenţa tehnicii şi formele ei de
manifestare. Ceea ce nu însemna că demoniza tehnica
ci, dimpotrivă, încerca doar să surprindă poziţia
omului dintr-o defectuoasă aşezare în lume faţă de sine.
Esenţa tehnicii spune el :
„nu este câtuşi de puţin ceva de ordinul tehnicului.

Rămânem într-o relaţie neliberă cu tehnica, fără
scăpare prinşi de ea/..../ Ne livrăm tehnicii în chipul cel
mai
nefast.”
(Heidegger,
2011:120-121)
Hipertrofierea încrederii în puterea tehnicii, vrea el să
spună, a ocultat în omul modern adevărul şi puterea
mitului.

„...Tehnica îi rupe tot mai mult pe oameni de pământ şi
îi dezrădăcinează/.../ dezrădăcinarea omului a şi avut
loc. Nu mai avem decât raporturi tehnice./.../ dacă
gândirea şi poezia nu dobândesc încă o dată o putere
superioară, lipsită de violenţă, atunci dezrădăcinarea
omului, fenomen ce se petrece sub ochii noştri,
constituie chiar sfârşitul.” (Ibid.: 120-121)
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muzică pietre și ploi și cărți
te-ai dus râzând și m-ai lăsat cu o umbrelă
o umbrelă căutându-și ploaia – ploaia de agapă
m-ai lăsat cu setea-n sânge m-ai lăsat cu setea:
te-ai dus râzând – ți-ai pus pe tine hainele de apă
tu ești singură–sunt singur–tu ești singură cu mine
te așez pe noptieră semn de carte – de agat
și citesc în disperare cu ferestrele închise:
să respiri e-o nebunie–tu în hainele de aer te-ai îndepărtat

NICOLAE SZEKELY
Tristețea de a nu te fi iubit
autumnală
mai ții minte ?
mâncam nuci și le consideram
duplicate ale memoriei
refăceam câte o nucă
bucată cu bucată ca pe un puzzle
ca pe un roman de neînțeles și necunoscut
nu ne ieșea întotdeauna
bucățile de coji lăsau mici goluri
ca niște spasme
ca niște momente netrăite
cum ar fi somnul
sau îmbrățișarea
o bucurie lină
pe care o savuram liniștiți
numai noi
emisferele
și memoria
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caut într-o cutiuță pietre – caut piatra lunii
să ascund în alăută sunete – să te provoc
caut frigul dintre note – muzica rămâne rece:
ai plecat mult prea grăbită – tu în hainele de foc
iar acum trecut-am râul și pârâul tremurat
am să te ajung din urmă – voi lua al tău veșmânt
și-am să te feresc cu grijă să nu te îmbraci vreodată
în culori prea țipătoare: nici în haine de pământ

m-am lovit de un perete de aer
poți să te îndrăgostești de cineva
pe care deja îl iubești ?
(așa afli dacă iubirea e adevărată)
poți fi răutăcios cu cel pe care îl urăști ?
(abia așa știi că de fapt nu urăști ci ești rău)
poți muri când ești deja mort ?
(așa îți poți învinge frica de moarte)
poți să te naști când de fapt trăiești ?
zilnic așa te întreabă Dumnezeu
chiar dacă tu nu îl auzi
și chiar dacă vocea ta îți repetă într-una
că ești unic
îți recunoști primul strigăt la nașterea copilului tău?
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prima ninsoare

fântâna

când ninge
sufletul parcă ți se lipește de pervazul înghețat
și frigul devine o nucă în care
poveștile se succed într-o voce molcomă
ți-aduci aminte ? ți-am adus un pumn de nuci
și n-a fost nevoie să mai spun nimic în seara aceea
fiecare vorbă sărea de pe un fulg pe altul
fiecare cuvânt se lovea de cojile pe care le așezai
într-o ordine
oarecare
da, era prima ninsoare
și ultima
în ordine cronologică

prima căldare de apă e cea mai
importantă
pământul a adormit-o

unde ești ?

scriu despre zâmbetul tău ca despre
o culoare nedescoperită

dacă pierd un fir de iarbă
te am pe tine
dacă pierd din fărâma de rătăcire către
o destinație ilizibilă sau aleatoare –
te am pe tine
sau dacă îmi pierd cumpătul
ignoranța știința bucuria
busola și săgețile umbrei
te am pe tine
dacă îmi pierd singurătatea
culorile rămase îmi arată că te am –
foșnetul perdelelor încremenite
sorb unduirile trupului tău și ești aici fără să fii
și dacă-mi pierd dintr-o dată memoria
e pentru că te am –
pierd orice să te am
chiar pe tine te pierd să te am –
unde ești ?

apoi legănată de privirile însetate
îşi eliberează lumina
pentru a se ascunde
în grădină
a rămas podul peste cer
ape şi stele
oglindindu-se reciproc

îmi încercam de dimineață puterea
rațiunii
încercam să pun la punct detaliile zilei
cu tot ce urma să spun
cu tot ce urma să fac astfel încât
să depășesc norma minimă de realitate
fluxul de gesturi ca un iureș de neoprit
gândurile de ieri și inconsistența nemuririi
călătoresc însă de la un colț la altul –
forma buzelor tale ca un orizont cu roșul pal
de dimineață
adâncul zâmbetului ca un intermediar
între netrăit și simplitatea zdrobitoare

***

epitaf

sunetul de lăută ar fi
ca şi cum
un tunet s-ar auzi într-o chilie
locuită de greieri

nu-mi pare rău că am pierdut ce am avut
îmi pare rău că am pierdut
ce n-am avut
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(85)

DAN IANCU
Din poemele oraşului tîrziu
(82)
oraşul e umed
alunecos

periplul prin viaţa cu colţi
e o excursie
obositoare
cum ai căuta
într-o piaţă
cartofi noi
la sfîrşit de vară
atunci cînd umbli
mai dezgolită
picioarele
curgîndu-ţi
de lungul privirilor însetate
mă aştept la carnagii
prin freamătul
leneş
al muşchilor mei
iar sîngele
va îmbîcsi oraşul la apus

spunea tătăl meu
dimineaţa
în piaţă
văzîndu-le ochii scobiţi
şi urechile-albastre

tu-mi vei spăla
apatică
feşele albăstrii
te vei retrage tiptil
din poeziile mele
în nişte braţe
mult mai tinere
şi nu-mi vei spune nimic

zbaterile corpului
mirosul vîscos al penelor opărite
oasele grele

iar eu
mă voi ghemui

eu aş fi vrut
cireşe
dar aveau sîmburi
aşa că tăceam
urmîndu-l
prelins
prin toate
pieţele de demult

(87)

peştele-i trecut

azi o să luăm o găină

e foarte frumoasă
limpede ca o trestie
nu că tija
prelungă
ai fi tu
doar că te privesc

34
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ca pe o icoană
taman bună de violat
cu coapsele tale
larg dezghiocate
sucul tău roz
anunţîndu-te
am să-ţi iau
tăcerea mirată
ca pe-o dorinţă
o să te privesc
lent
ca pe-o depărtare
fără de scut
după
am să-ţi tac

(88)
m-am învăţat
să leg
cu frînghii de nailon
buletinele de ştiri
şi să le iau după mine
că pe un snop ce căţei
la bodega
din colţul blocului
acolo n-au televizie
doar cîteva alcooluri
în pahare aduse de noi
fiecare de unde-a putut
jean a venit cu o oală
căreia-i zice tandru
halbă
eu c-o pîlnie roşie
în loc de ţoi
ca să curgă moartea mai repede
iar nicu a adus un burete
spune că şpriţul
face piciorul mic
şi creierul dantelat

gică
bodegarul
pune melci la grătar
şi brînză pe pervaz
să mucegăiască
că d-aia îi zice locantei
paris
se hlizeşte el
alungînd muştele

(81)
piciorul durut
ţesuturi pline de arsenic
fetele
descoicate
lista e plină
ar mai fi ceva
de ţinut minte
lumina
dintre priviri şi încruntare
drumul pînă la tine
s-a dizolvat
distanţele se dilată
vecinul
îmi spune un banc
rîd
lumea aleargă iar
după bătăile cu flori
de la şosea
cenuşiul se naşte sub pleoape
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MIHAELA KLOOS-ILEA
Identitate şi Alteritate.
De la exil la emigrare. Întoarcerea acasă.

Conotaţiile identității şi alterității au suferit mutaţii în
spațiul românesc postdecembrist. Dacă în epoca totalitară,
alteritatea era reprezentată la scenă deschisă de duşmanul
străin, perceput ca factor alienant, postcomunismul a
renunţat la această percepţie. Odată abandonată politica
autarhică naţionalistă de tip comunist, alteritatea a capătăt
dimensiuni mitizante, în contextul perspectivelor integrării
europene. Pentru societatea românească postdecembristă,
alteritatea e reprezentată de Occidentul – reper al valorilor
şi civilizaţiei înalte – spre care ne îndreptăm speranţele şi
paşii. În sfârşit, după decenii de restricţii, „graniţele
deschise” ne-au lărgit orizontul spre „tărâmul făgăduinţei”.
În acest context, cele două paradigme nou apărute,
identitatea naţională şi europenizarea, intră sub
imperativele sintezei, toleranţei şi atenuării extremismelor.
Totuşi, într-un mediu european eterogen, este inevitabilă
„coliziunea între civilizaţii”, iar disensiunile privind
problema diversităţii culturale sunt de actualitate. În ciuda
expansiunii UE şi a politicilor dezvoltate, între Europa de
Sud-Est şi restul ţărilor vestice persistă încă o barieră de
percepţie, dar şi una reală, bazată pe discrepanţe
economice sau ideologice. Diferenţele sunt date, în mare
parte, de moştenirea ultimelor decenii, de experienţa
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comunistă prin care acest spaţiu a trecut. Oricum, în
spaţiul românesc, unul din cele mai mari beneficii aduse
de Revoluţie a fost libertatea de a călători. Aceasta s-a
concretizat într-un exod spre Vest, în căutarea fericirii
occidentale, fenomen alimentat şi de imaginea mitizantă a
Occidentului.
O altă mutaţie implicită în ceea ce priveşte părăsirea ţării
în era comunistă şi în postcomunism este trecerea de la
condiţia de exilat la cea de emigrant. Dacă în comunism,
plecarea din ţară era un act de trădare supremă, în
postcomunism, emigrarea a devenit un fapt banal. În
comunism, exilatul era considerat un trădător de ţară, pe
când în postcomunism, emigrantul pleacă cu sentimentul
că ţara i-a trădat aşteptările. Atunci, între exilat şi ţara
natală se ridica o barieră definitivă şi imposibilă, care-l
rupea complet de societatea pe care a părăsit-o. Dacă e să
luăm condiția scriitorului exilat, acesta nu putea avea nici
un fel de contact cu cititorii săi, fiind imposibilă orice
comunicare directă cu aceştia. Emigrantul însă, poate
oricând să revină în locul de unde a plecat, fiindcă bariera
din epoca trecută a dispărut, iar în locul ei a rămas cel
mult bariera culturală care face trecerea între societăţi şi
metalităţi diferite. Exilatul dobândea din start o condiţie
tragică, dată de motivaţiile şi consecinţele gestului său, dar,
așa cum vom vedea, nici condiţia emigrantului de astăzi
nu este mai ușoară, chiar dacă ideologia comunistă a ieşit
din această ecuaţie.
Marea provocare, şi atunci, dar şi astăzi, constă în
elucidarea raportului dintre identitate şi alteritate, mai
exact, măsura în care identitatea asimilează alteritatea, dar
şi gradul în care alteritatea poate defini identitatea.
Solomon Marcus, în eseul Identitatea şi alteritatea sunt de
nedespărţit1 pledează pentru o înţelegere integratoare a
celor doi termeni. Astfel, chiar dacă dicţionarele definesc
identitatea şi alteritatea separat, ca termeni antinomici,
această viziune este una atomistă, limitată şi imprecisă.
Între identitate şi aleritate nu avem un raport de tipul „a
vs. b”, ci, aşa cum am precizat şi în titlu, de tipul „a şi b”.
Într-o Europă polifonică, ar fi ideal ca unicitatea fiecărei
ţări să rezulte din modul particular de sintetizare a unor
valori comune, spre deosebire de perioada comunistă în
care s-a încercat ştergerea completă din memoria colectivă
a fundamentelor comune. Comunismul era construit pe
ideea unicităţii într-un stat autarhic, pe când democraţia
se bazează pe ideea diversităţii în continuă stare de
interacţiune. Imediat după căderea blocului totalitar, Estul
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european s-a confruntat cu o problemă majoră: aceea a
reconcilierii dintre naţionalismul extremist şi europenizare. Acest nou orizont a făcut ca alteritatea să nu mai fie
privită ca o sursă de conflict, ci ca o bogăţie asumată a
fiecărei ţări în parte, dar şi a întregului continent.
Respectând scenariul de până acum, vom trece de la
precizările de ordin teoretic la transfigurarea lor artistică
prin câteva exemple pe care le-am considerat elocvente din
proza postcomunistă românească. Ca spaţiu de rezonare a
experienţelor traumatice ale vieţii, literatura română nu a
putut ignora două dintre modalităţile prin care românii
percep acut alteritatea în afara granițelor țării: exilul şi
emigrarea, mai ales la scriitorii care au trecut ei înșiși în
diaspora. Chiar dacă ambele experienţe înseamnă plecarea
din ţara natală, diferenţa dintre cele două este substanţială,
ambele fiind rezultatele a două sisteme politice antagonice:
dacă exilul are la bază constrângerile sistemul comunist,
emigrarea este manifestarea libertăţii de mişcare noucâştigate. Ambele sunt motivate de senzaţia neîmpărtăşirii
intereselor şi speranţelor proprii la nivel macrosocial, prin
urmare, plecarea din ţară este privită ca o soluţie salvatoare.
Problema acută apare la întâlnirea cu alteritatea, a cărui şoc
iniţial este atenuat doar în timp şi în funcţie de atitudinea
abordată faţă de celălalt, fiindcă „la cei care şi-au părăsit însă
ţara şi care trăiesc în alt loc decât cel în care s-au născut, fiind,
am putea spune, minoritari nu numai prin dimensiunile
restrânse ale grupului de care ţin, ci şi prin momentul târziu
în care au intrat în componenţa lui, prin felia îngustă de viaţă
pe care i-o dedică, sentimentul de bază al existenţei ajunge să
le fie determinat mai degrabă de negarea, răspândită în zile, a
identităţii şi de confirmarea, mereu şi iar, a alterităţii pentru
care, la urma urmelor, au optat în cunoştinţă de cauză.”2

O imagine foarte interesantă a exilatului român din
perioada comunistă şi a complexităţii statutului său o
detaliază Gabriela Adameşteanu în romanul Întâlnirea. Întro primă fază, am fi tentaţi să spunem că protagonistul
Traian Manu a găsit calea coabitării cu ceilalţi prin acceptare
şi chiar asimilare. Din păcate însă, drama sa începe atunci
când conştientizează că omul nu este aruncat numai în
lume, ci şi în timp, că alteritatea nu se manifestă doar în
exterior, prin raportare la ceilalţi, ci şi în interior, prin
raportare la ipostazele diferite în timp ale propriului eu. La
Traian Manu, alteritatea este trăită ca destin, căci oriunde sar afla, între el şi ceilalţi se ridică o barieră care-l izolează
afectiv. Şi în Italia, şi în România, relaţionarea cu ceilalţi
reprezintă o permanentă conştientizare a stranierităţii sale.

Deşi în Italia, profesorul este un ilustru model,
revenind „acasă”, în România comunistă, Traian Manu
nu regăseşte ţara natală, ci un spaţiu chiar mai străin
decât cel al ţării adoptive. Revenirea în România
comunistă este o călătorie cu bogate semne tanatice, o
descensus ad inferos, în lumea subteranei totalitare
trăită şi prezentată ca o periferie a Europei, o lume
paralelă care nu comunică deloc cu restul Europei.
Mai mult, nu numai că relaţia cu propria familie este
una de reciprocă stranieritate, ci însuşi propriul trecut e
desprins de eul actual, incert şi straniu. Între cele două
dimensiuni, trecutul şi prezentul, nu se mai poate
stabili o continuitate prin întorcerea acasă. Revenirea în
ţară nu înseamnă o întâlnire recuperatoare cu trecutul,
ci contactul cu o societate străină, distantă, cu o familie
care-l tratează ca pe un simplu musafir sau chiar ca pe
un trădător, cu tabieturi „occidentale”. Prin urmare, este
legitimă întrebarea: ce mai înseamnă acasă într-o
societate post-totalitară? Cum mai poate să răspundă o
societate care-şi neagă, manipulează şi contraface
trecutul întrebărilor noastre despre acesta?
Tentativa lui Traian Manu de împăcare cu propriul
trecut este un gest de elucidare identitară sortit
eşecului. Pentru el, „acasă” devine un cuvânt golit de
componenta afectivă, căci statutul său de emigrant îl
obligă să trăiască permanent între două ţări, fără a
aparţine în totalitate nici uneia. Pentru Traian Manu,
trecutul este retrăit prin flashback-uri şi amintiri
neclare, disparate, dar reîntoarcerea acasă nu mai poate
recompune tabloul propriului trecut. Aceasta este
drama din spatele oricărei aparente împliniri într-un
spaţiu adoptiv, care implică o permanentă dedublare în
comunicarea cu celălalt. Sorin Alexandrescu vorbeşte
despre „farmecul îndoielnic al dublei identităţi”3 pentru
a descrie viaţa unui „întors din Occident”. „Acasă”
presupune o scindare a individului, o ruptură a eului
condamant să gliseze permanent între două lumi. Şi
exilatul, şi emigrantul, trec printr-o iniţială pierdere a
identităţii, urmată de o ulterioară regăsire, „de o
deschidere şi o disponibilitate reciprocă şi-n acelaşi timp
de o formă de negociere între individ şi societate.”4

Tot un eşec al întoarcerii acasă trăieşte şi Tache Enoiu
din romanul Blazare al lui Petre Barbu. Pentru Tache –
looser-ul cu suflet inocent al romanului, întoarcerea
acasă din călătoria cu Complexul – arca de salvare
pentru un grup de tineri marginalizaţi ai societăţii –
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înseamnă o profundă deziluzie. Şi la el, întâlnirea cu
alteritatea este un proces de conştientizare a propriei
existenţe ratate, de la care nu se poate revendica un
eventual succes prezent. Adrian Dura îl avertizează
asupra nelegitimităţii asumării unui trecut care nu-i
aparţine, cu alte cuvinte, tânăra generaţie nu are
dreptul de a judeca actele trecutului fiindcă ei nu le-au
trăit, ci cel mult l-au privit pasiv, aşa cum a privit Tache
de la geamul apartamentului său. În subsidiar, se
conturează un conflict între generaţii, însă reproşul lui
Adrian Dura are un impact puternic asupra lui Tache,
funcţionând ca o dezvrăjire a propriei lumi „Nu ai nici

un drept să vorbeşti în numele celor care au trăit
tragedia, disperarea şi moartea. (...) Ţi-am urmărit
expunerile din Alimentară şi m-am convins că, în ciuda
amănuntelor pe care le-ai reţinut, a vocii tale plângăreţe
şi demne de milă, ai fost un spectator timid, un laş care
n-a avut curajul să aplaude cu frenezie sau să fluiere cu
pasiune.” În confruntarea cu evenimentele din trecut,

Tache Enoiu a suferit mereu de un deficit de vitalitate şi
de lipsa de curaj, ascunzându-se după bariera
protectoare a geamului. Acest deficit a fost compensat
de iniţiativele împotriva prezentului, prin care Tache se
considera protectorul Complexului, deci al unei lumi
pe care dorea să o conserve în formă idealizată.
Imaginea pe care Tache o reţine despre trecut este una
fictivă, idealizată, ea însăşi o minciună menită să-l ajute
în confruntarea cu sine şi cu ceilalţi. Este destinul unui
personaj alienat, care şi-a pierdut capacitatea de a
păstra şi de a percepe ceea ce iubeşte, singura cetitudine
a vieţii sale. Luat în ansamblu, textul lui Petre Barbu
consemnează transformarea la nivelul reprezentărilor
literare ale imaginarului, pe care societatea românească
a traversat-o în ultimele două decenii.
Susţinător al sincronizării literaturii noastre cu
literatura europeană, Dumitru Ţepeneag depăşeşte
formula onirismului iniţial, din anii 1966-1970, trecând
prin textualism şi aducând, prin trilogia Hotel Europa,
Pont des Artes şi Maramureş, o viziune postmodernă
asupra crizei societăţii româneşti postcomuniste.
Construită ca un evident proiect romanesc coerent,
unitar şi simetric, trilogia înscrie întreg destinul
postcomunist al unor personaje, în goana lor de la Est
la Vest, de la comunism la democraţia occidentală şi
înapoi. Până la aceaste romane, în opera lui Dumitru
Ţepeneag, el însuşi un scriitor în exil, nu se regăseau
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meditaţii de ordin politic, etnic sau sociale. Aici însă,
palierul acestor observaţii, alături de problematica
identitară de ordin individual-biografică, este unul
profund.
Acţiunea primului roman al trilogiei, Hotel Europa,
poate fi exact încadrată între 21 decembrie 1989 şi
toamna 1991, perioadă tulburătoare a istoriei
româneşti. Pe măsură ce citim, constatăm că Hotel
Europa este un roman în plin proces de creaţie, care ne
dă iluzia că se creează în faţa noastră. În opera lui
Dumitru Ţepeneag, romanul aduce pentru prima dată
o dimensiune realistă, care se interferează cu tema
metaliterară a autorului, cu bestiarul recurent onirist şi
miturile moderne (vulturul Gracchus, capra, peştele,
papagalul straniu, poştaşul heruvim, vânătorul, OZNul). Dimensiunea realistă a romanului se referă la
evenimentele Revoluţiei din 1989, la care iau parte
personajele, inclusiv un personaj-narator-scriitor, care
pare să se confunde cu vocea auctorială, cu rol de
mediator între autorul real şi personajele sale. În
perioada imediat următoare Revoluţiei, tinerii,
debusolaţi de realitatea postcomunistă, se hotărăsc să
părăsească România, încercând tentaţiile Occidentului.
Exodul spre Vest imprimă romanului o dinamică
specială, personajele sunt într-o mişcare liberă
continuă, ce face ca autorul-personaj să fie mereu în
căutarea lor, asemeni unui detectiv. De aici rezultă
caracterul picaresc al romanului, dar „sub aparentele

unui roman picaresc (în parte, la modul parodic, poliţist
sau de aventuri), ale unei cronici, în registrul
carnavalescului tragic, a exodului spre Vest al unor tineri
dezamăgiţi de viaţa postcomunistă, Hotel Europa e o
carte profundă şi gravă, oferind, în cheie postmodernă, o
tulburătoare meditaţie asupra rostului vieţii, asupra
crizei societăţii contemporane.”5
Pont des Artes (1998) continuă romanul anterior prin

personaje, teme şi procedeele artistice, deşi romanul a
fost mai puţin apreciat de critica literară. Aici,
nestatornicia personajelor în călătoriile din volumul
anterior lasă loc lecturii, iar atenţia este focalizată pe
romanul precedent, pe care aceleaşi personaje îl/se
citesc şi îl/se comentează. Din nou întîlnim
metaliteratura, prin care sunt trădate însăşi mijloacele
artistice, subminându-se caracterul convenţional al
literaturii realiste tradiţionale prin care autorul
sondează mai multe paliere ale ficţionalizării. Autorul
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acestor romane este o identitate scindată, dedublată,
care, pe măsură ce scrie, se caută, se ananlizează şi se
ironizează pe sine.
Seria întoarcerilor „acasă” reprezentate literar poate
continua cu revenirea mai multor exilaţi-emigranţi în
spaţiul natal, Maramureş. La finalul trilogiei lui
Țepeneag este sugestiv locul de întoarcere al exilaţilor –
Maramureşul – cu atitudinea pitoresc-burlescă asupra
morţii, căci această trilogie este una a sfârşitului, cu
formele sale: a morţii naratorului-scriitor obsedat de
semnele îmbătrânirii, a comunicării cu lumea de
dincolo, a transendenţei goale, a agoniei operei literare,
a declinului Europei, a morţii spiritualităţii româneşti.
Cuprins de angoasa bătrâneţii, naratorul-scriitor al
romanului îşi aduce cortegiul de personaje stranii, care
exilaţi, care emigranţi, în spaţiul mioritic, cu puternice
conotaţii tanatice. Într-o lume care promovează copii
ale lui Dumnezeu (v. povestea frescei lui Fra Angelico),
întoarcerea acasă are semnificaţia unei treceri spre
moarte, printr-o alegorie nuntă-moarte specifică
spiritului românesc.
La finalul romanului, originalitatea lui Dumitru
Ţepeneag este încă o dată surprinzătoare, trecând prin
intertextualitate, dezlănţuită într-o carnavalescă scenă a
înălţării la ceruri, prin care „autorul dispare”, preluat de
un OZN, într-o interpretare postmodernă a mitului
mioriţei în cheie oniric-grotescă. Epifania finală este o
alegorie a morţii autorului, la care intră în joc miturile
moderne pentru a vorbi despre caracterul regizoral al
existenţei în lume.
Cele două paliere de receptare ale romanului Hotel
Europa, atent delimitate de Ion Vartic, pot fi extinse
întregii trilogii, dezvăluind continuitatea şi unitatea
viziunii din cele trei romane. Astfel, un prim palier ar fi
cel al romanului picaresc, produs de un scriitor aflat în
exil, care vorbeşte despre alţi „exilaţi” din est în
Occidentul - tărâm al făgăduinţei, căci „Prozatorul

urmăreşte să realizeze, în mod manifest, un roman
realist despre România de după evenimentele din 1989,
cu o acţiune cât mai romanescă, mai palpitantă,
circumscriind, ca într-un Bildungsroman, iniţierea unui
tânăr răsăritean în declinul Europei occidentale.”6
Scriind despre romanul Hotel Europa, G. Dimisianu
observase că este "primul roman de anvergură inspirat
de problematica post-decembristă."

Un al doilea palier, mai profund, este cel al transcenden-

ţei goale, al unui „exil uman pe pământ” 7, în care
personajele primesc vizita unor mesageri ai lumii de
dincolo (vulturul cu peştele în cioc - cel mai important
leitmotiv al romanului, poştaşul heruvim, OZN-ul,
Leonid Dimov care mai dă câte un telefon de Dincolo),
în aşteptarea unui eveniment eschatologic, care se va
produce în finalul romanului Maramureş. Trilogia lui
Ţepeneag este o scriere a morţii şi a decepţiei în plan
personal, social, dar şi existenţial. Tinerii acestor romane descriu o viaţă postcomunistă dezorientată şi
delirantă, plină de eşecuri: dezamăgirea din România
postrevoluţionară, eşecul împlinirii în Occident, dispariţia modelelor şi valorilor, imposibilitatea asumării şi
detaşării lucide de trecut. Avem de-a face, aşa cum
afirma D. Ţepeneag în unul din interviurile sale, cu o
lume aflată „la spartul târgului”, în care speranţa cu
greu mai poate anima societatea românească.
În mod paradoxal, emigranţii români se simt mai
români în ţările în care ajung decât erau acasă sau decât
ne simţim cei mai mulţi dintre noi. Acest lucru este
explicabil, pentru că din confruntarea cu alteritatea
rezultă uneori idealizarea şi idilizarea spaţiului natal
lăsat în urmă. În diaspora, dorul de familie, de locurile
natale, de prieteni şi de trecutul propriu imprimă
României culori pastelate. Odată reveniţi în ţară însă,
atât emigranţii, cât mai ales foştii exilaţi, trăiesc un şoc
traumatic, „căci fiecare emigrant e un Ulyse în drum spre
Ithaca...” ne spune Gabriela Adameşteanu. Boarea
idilică ce plutea asupra ţării natale se spulberă deplin,
dezvăluind o realitate descumpănitoare, căci adevărata
faţă a României se conturează prin comparaţie cu
paradisul ţărilor occidentale.
________________________________

1 ).Solomon Marcus, Identitatea şi alteritatea sunt de
nedespărţit, în ”Secolul 21: Alteritatea”, nr 1-7, 2002; 2).Sanda
Golopenţia, Alteritatea ca destin, în ”Secolul 21”, nr. 1-7.
2002; 3) .Sorin Alexandrescu, Identitate în ruptură.
Mentalităţi româneşti postbelice, Editura Univers, Bucureşti,
2000; 4) .Emilia David Dragoleanu, art. Între două ţări.
Primele pagini autobiografice ale imigranţilor români din
Italia, în ”Dilema veche”, nr. 105, 27 ianuarie-2 februarie,
2006; 5) .Nicolae Barna, Dumitru Ţepeneag. Opera prozastică
în racourcci, în ”Observatorul cultural”, nr. 400, 29 noiembrie
2007; 6) .Ion Vartic, în Dicţionarul analitic de opere literare
româneşti, II, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca,
1999, p.135; 7). Idem, p. 136
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în absenţa stăpânilor
oglinzi din loc în loc
strigăte prinse în pânze de păianjen
un spaţiu de ură de înşelat ochii
de tăietură de cuţit de sfârşit de strigăt
de umbră uitată sub un copac plictisitor
totul sub semnul din ce în ce mai greu de vândut
într-un spaţiu al zilei dintâi

ECHIM VANCEA

doamne de ce îţi aduci mereu aminte de cineva
pe care nu l-ai văzut nicicând şi căruia nu ştii
ce să îi răspunzi în absenţa stăpânilor tăi

Cercul zborului

odată tineri am fost amândoi
dar fără nici o legătură între tinereţea ta şi a mea
ştii bine doar că ne desparte tandra putere a morţii
de a nu preacurvi de a nu ucide şi mai ales
de a nu avea alt fiu decât pe mine
şi astfel să nu îţi comanzi o altă înfăţişare
nici pe pământ şi nici în ceruri
să nu te închini înaintea celor care te slujesc
să nu îmi iei numele în deşert
şi mai ales să îmi sfinţeşti ziua mea de odihnă
întrucât femeia ta şi fiica ta fiind în casa mea
să le binecuvântezi lăsându-mă stăpân peste ele

un ochi zace în căldura zăpezii
ţinând sub geană o pasăre adormită
nu ascultă nimeni de privirea-i cât
o noapte de toamnă –
un ansamblu de lumină
stă nemişcat într-o zi din care
nu se înţelege nimic –
silabele au un obraz proaspăt
şerpii se odihnesc sub ceasuri
încă o zi
încă un apus
în oglinzi râd zboruri de paseri
sub apăsarea unor banale întâmplări
din vechea splendoare a copacului
de curând dezgropat –

apoi să nu uciză vieţuitoarele care respiră
şi preacurvesc (fie vorba între noi)
şi să nu îmi faci morală ori de câte ori fur
din priviri câte o mărturisire strâmbă
poftind la roaba ta doamne

un ochi se prăbuşeşte
în pădurea de pradă şi joacă
sub zăpadă furtuna
zace în strâmbul ei echilibru
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cu bună ştiinţă ne înşelăm doamne
când spunem că ora a trecut şi odaia este goală

Obsesie

timp

în fiecare zi se lasă seara
nu mă închide-ţi
în casa de peste drum
frică-mi e de golul dintre apă şi cer –
frunzele dedesubt lacrimi pierzându-se-n adâncuri

clipa ascunde durerea în surâsul vârstei
nimic nu îi trebuie clopotului
mai mult decât apusul
mai mult decât vârsta
de dinaintea noastră
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pact

stare

în noapte se pregăteşte
delirul
nebunia
dragostea
ca nişte bile de argilă
rostogolite peste ciurila

s-ar putea să fie cel care doarme înghiţit de o umbră
eşuată în lumina de pe pământ –

încet mă dezbrac de privirile tale
îmi fac un semn în numele zilei ce va veni
şterg semnul de întrebare din colţul odăii
şi nu mai răspund
la strigătele nopţii

prea multă lumină îi este dată acestei stări
când ne pregătim de gloria timpului spălat
într-o baie de sânge –

păianjeni aşteaptă în întuneric previzibile surîsuri
hulubii adunaţi în lucarna oarbă împroaşcă cu salivă
clopotele adormite de lună –

în acest oraş o femeie se plânge mereu
de lipsa unui loc al uitării

de acuma când mă chemi
adu-ţi aminte de norii lăsaţi
de izbelişte în acest pustiu

povară
noaptea trecută mi s-a spus că sunt un învins –
oare de ce umbra mea are interzis la lacrimi
strigă trupul meu către dârele de cenuşă sălbatecă –

trecut-a o zi
plouă: doamne şi eu sunt singur
păsările caută în taină motive de ură
maestrul de vânătoare se ocupă de-o vreme
de adn-ul tău doamne sătul
să tot viseze la ce-ai mai scris
pe cine-ai mai condamnat
pe cine-ai mai adormit cu
alcooluri din maci

neprimite-s tăcerile tale doamne
precum neprimite-s lacrimile fiului tău
acum când povara fructului neîmplinită-i
binecuvîntate-s zăpezile întru trădare
în adâncul ochilor o rugăciune ocazională
mai departe
cenuşa pierdută-i peste timp în tine însuţi

zborul paserilor iarna sângerează
pătând albiturile întinse pe gheaţă

cântec

în fiecare seară
când dau să trec
peste apa însorită
umbrele care-mi surâd
mi-arată un chip
mereu schimbător

strigătul buzelor tale
lunatecă umbră unde se topeşte ziua
din zborul hulubilor
în aştennuturi
ziua ascunde o picătură de ploaie

e vineri: un ecou nespus
şarpele mi-l dăruie mie
trecut-a o zi şi nu se mai vede nimic
ALTER N AN ŢE
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SERGIU VÂLCU
ANIVERSAREA BUNICULUI
(comédie în 2 părţi - fragment) *
Personaje:

BUNICUL : pensionar, 67 ani
BUNICA : pensionară, vârstă asemănătoare
MIRELA : elevă ultimul an de liceu, 18 ani şi trei luni
MIHAI : tatăl Mirelei, 45 ani
MAGDA: mama Mirelei, aceeaşi vârstă cu Mihai
POŞTAŞUL, MEDICUL, PREOTUL, STUDENTUL:
personaje jucate de acelaşi actor
VASILEASCA, DANSATOAREA: aceeaşi acriţă
ÎNTÂIUL CIOCLU
AL DOILEA CIOCLU
Prima parte
*

(urmare din numărul 3 (4) iulie 2014)

Bunicul: Viaţa e tristă, pensia e hazlie. Mihai, nu uita
că sunt tatăl tău şi ai datoria morală să mă creşti şi să
mă educi, aşa cum şi eu am procedat cu tine!
Mihai: Pune facturile la loc în cutie. Normal că tot eu o
să le plătesc. Cât timp o să mai pot duce în spinare
toată casa asta din amărâtul de butic de la parter?
Bunicul: Mirela, te-a întrebat tatăl tău ceva, răspunde-i.
Mirela: Delete subiectul, mi se sparge de el. Money,
money , money! Hop-şa şi iar aşa!
Bunicul: Păi ce femeie te bagă în seamă dacă n-ai piţule
la portmoneu? Uite, eu, în fiecare lună, pun deoparte
din pensie... (Îşi dă seama că a mers prea departe.)
Şase! Vasileasca, vecina! Ţineţi de şase să nu vină
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bunica, e jale altfel, e jale!...Ascundeţi-vă!
Mihai, Mirela: Unde!?
Bunicul: În dulap! E o gaură în fundul lui şi în perete,
vedeţi direct în bucătărie, supravegheaţi-o pe Bunica!
Mirela: Naşpa, Bunicul şi-a tras shortcut la tigăi!
(Cei doi se ascund în dulap, Bunicul se repede la uşă. Intră
Vasileasca. )
Bunicul: Sărut mâinile, madam Vasilescu, sărut mâinile…
Vasileasca: Popescule, să-mi dai piperul ! Imediat să-mi
dai piperul!
Bunicul: Care…piper, madam Vasilescu?! Nu ştiu nimic
de nici un piper!
Vasileasca: Ăla pe care mi l-a mâncat pisica voastră!
Bunicul: Pisica?! Cum să mănânce piper pisica noastră,
madam Vasilescu? Cine a mai văzut aşa ceva, pisică
mâncând piper?
Vasileasca: Eu! Co ochii mei am prins-o în cămară
mâncând la pungile de piper. Mânca şi plângea! Mânca şi
plângea!
Mirela ( şopteşte): Bunicule, cinci!
Bunicul: Cinci?!
Vasileasca: Vezi că ştii că au fost cinci plicuri? De unde
ştii? E clar, dumneata ai trimis-o la furat!
Mirela: Ăăăă… şase, Bunicule!
Bunicul (disperat): Şase!?
Vasileasca: Ori fi fost şi şase, cine a stat să le numere?
Mânca şi plângea de ţi se rupea inima! Da’ pagubă e
pagubă! Şi eu de pagubă sunt rea, o să mor de inimă de la
un fleac! D-aia Vasilescu mi-a comandat sicriu, că nu
strică să ai în casă lucrul tău!
Bunicul (începe să o împingă afară) : Cinci, şase plicuri….
Nu contează! Mâine merg în piaţă şi vă cumpăr douăzeci!
Vasileasca: Şi trei plicuri de foi de dafin!
Bunicul: Şi dafin a mâncat!?
Vasileasca: Şi! Cred că şi nişte mărar, pătrunjel, o funie de
usturoi…
Bunicul: Puneţi lista completă în cutia poştală!
(Îi face vânt afară. Mihai şi Mirela ies din dulap
strâmbându-se de râs. Intră Bunica, e uşor ameţită. Duce în
braţe un platou, în echilibru oarecum instabil. )

Bunica :Viiiine masa, vine!...
Mihai: Sărut mâna, mamă.
Mirela: Sărut mâna, Bunico.
Bunica: Ce-avem aici, colindători? Bunicule, dă-le câte un
dolar şi aruncă-i afară. Şi fii cu ochii pe argintărie.
Mihai: Mamă, zău că n-am putut să trec, buticul ăsta mi-a
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mâncat viaţa, dacă alerg după marfă mă fură vânzătorii,
dacă stau să-l păzesc nu am ce vinde, e ca dracu. (Bunica
tace îndelung. ) Nu zici nimic?
Bunicul : (lui Mihai) : Când o femeie tace, să n-o întrerupi
pentru nimic în lume!
Bunica: (lui Mihai) Ca să te iert, duce, în genunchi şi
replica aştept. Shakespeare să fie.
Mihai (se supune supliciului, se vede că a mai trecut prin
asta) :
Părinte al meu
Ştii prea bine că am iubit întotdeauna
Un trai retras şi n-am pus nici un preţ
Pe întrunirile în care tineri
Petrec, cu îngâmfare zvârlă banii
Şi cred că sunt deştepţi spunând prostii
Bunica: (Declamă fluturând platoul în mod periculos, cei
din scenă urmărindu-i mişcările în speranţa de a prinde din
zbor friptura.)

Un ochi atent citeşte-ntreaga-ţi viaţă
În felul cum te porţi. Nici firea ta,
Nici înzestrările nu-ţi aparţin;
Ca faclele, noi luminăm pe alţii,
Şi ce virtuţi se-aprind în noi.
(Bunica îl sărută pe Mihai pe frunte. )
Te- am iertat, dragul meu duce. Te-am iertat şi pe tine,
scumpa meu nepoată, pentru greşeala voastră de a nu mă
fi vizitat preţ de trei zile. Trei zile!
(O sărută şi pe Mirela pe frunte. Către sală. )
Ce actor ar fi ieşit din Mihai! Dar el a ales buticăreala! Buti-că-rea-la!
Mihai: Uşor de zis, dar vremuri grele-apasă
Pe umerii-mi vânjoşi…
La dracu cu teatrul, mi-e foame! Unde e Magda?
Bunica: Vine acum! Aici pe tavă avem… ce avem,
Bunicule, în vechiul stil can-can?
Bunicul (abia aştepta) : Buci de curcan!
Bunica: Ha, ha…Să te bată ploaia, Bunicule, bine le zici!
Ăsta e meritul tău!
Mirela: Bunica, observi că Pleis... (Bunica se încruntă la
ea) ...Bunicul e tot un tip mişto, dechilin de părul cărunt?
Bunica: Cărunt? Ăsta e meritul meu! Să înceapă festinul!
Bunicul: Să vină vinul!
Bunica: S-o crezi tu, alcoholic anonim! Astăzi fără vin.
Astăzi avem aşa… Trei sticle de tequila, două de Chivas
Regal şi o pungă de cafea vietnameză… unde, doamne
iartă-mă, o fi dispărut pisica?

Mirela: Nici când a uşchito Bunicul de acasă nu ai fost aşa
distrusă!
Bunica: Păi ce, el a câştigat trei medalii la concursuri
internaţionale? ( Spre bucătărie. ) Magda! Mă ajuţi sau mă
încurci?! ( În sinea sa. ) Ba nu, trei de Chivas Regal… de 25
de ani! Două sticle de tequila şi cafeaua vietnameză, aşa....
(Dă să iasă clătinându-se uşor. Se opreşte în faţa statuii,
căreia îi dă să bea.) Bea și tu.... (Iese. De câte ori va reveni
în scenă, va da statuii să bea ori o va şterge cu un şervet la
gură. )

Mirela: Dezmăţ! Mi-e foame, o mai frecăm mult?
Destrăbălare culinară să fie! Cât mai putem din cauza
grecilor. În antichitate, au distrus Troia, Persia, Egiptul,
Siria, Fenicia, Babilonul... Acum a venit şi rândul Uniunii
Europene.
Mihai: Mda, hai să mâncăm ca la mama acasă … ( Începe
să ciugulească din cele aflate pe masă. )
Bunicul: E… mama e numai una…
Mirela: Wrong! Cunosc diverse persoane care au mamă.
Mihai: M-am gândit la o revoluţie. Aşa nu se mai poate. E
nevoie de o schimbare majoră.
Mirela: Bravos, papone! Chiar nu mă aşteptam la asta din
partea ta! Şi eu care te credeam mămăliga de lângă
ciulamaua de mama! La revoluţie! Jos comunismul, aux
armes les citoyens ! Vreau puşti!
Bunicul: Iar eu puştoaice! Iartă-mă, Mirela…sunt bătrân,
nu mă mai ţin…
Mihai: Destul! Spuneţi-mi mie, cine mai munceşte în ţara
asta?
Bunicul: Eu nu! Omul nu e făcut să muncească. Dovadă e
faptul cã oboseşte.
Mihai: Unii da, alţii ba… Mă scol dimineaţa la patru să
pun în ordine facturile din ziua precedentă, la cinci merg
la aprovizionare, la şase deschid magazinul, până la 12 ajut
vânzătorii, dup-aia încep controalele, primul vine
sanepidul cu sacoşa goală ţinută ostentativ în mână, la 13
vine garda financiară să-şi umple sacoşa, la 14
administraţia financiară trimite sacoşa, la 15 vine singură
sacoşa de la poliţia economică, la 16 mediul, la 17
protecţia muncii, la 18 s-a terminat programul de muncă
la bugetari astfel că nu mai vine nimeni în control iar la 19
calculez sumele furate de vânzători. Aşa nu se mai poate.
Mirela: Yess! M-am prins, padre-padrone vrea să se facă
mafiot! Numele tău fie Pata Peluda, mafiotul cubanez din
Dămăroaia! Bravo, bătrâne, în sfârşit o alegere bună!
Bunicul: Îţi recomand contrabanda de ţigări! Aia cu whis-
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ky e depăşită, era pe vremea mea, acu şi Vasilescu îşi face
Johnny Walker în cratiţa de la bucătărie.
Mihai: Nu! Revoluţie înseamnă o schimbare ra-di-ca-lă.
De mâine toată lumea la butic! În locul unui singur om,
vor munci patru! Încolonaţi toţi, direcţia bu…. bu?!...
Bunicul: …tic! Eu la o aşa revoluţie sângeroasă nu mă bag,
zău ...
Mirela (Bunicului): Ţi-am spus eu, tinere Pleistocen, că
aligatoru’ e pericoloso sporgersi?!
( Intră Magda. E uşor ameţită, se freacă precum o felină
de Mihai. )
Magda: Mihai, şi chiar voi fi senatoare?...
Mihai (absent): Da, mamă…altfel cum? Am cheltuit deja
o avere pe nenorocita aia de blană de samur…
Magda (calină, se freacă de el şi mai intens) : Ai să vezi
atunci cum imposibilul va deveni posibil… (Iese. Intră
Poştaşul. )
Poştaşul: …ziua! Aici e strada Smintelii paişpce?
Mihai: Da, Smintelii 14. Un poştaş ar trebui să ştie străzile
pe dinafară.
Poştaşul: Mă iertaţi, sunt nou în breaslă. Domnul Mihai
Popescu?
Mihai: Da, eu sunt.
Poştaşul: Aveţi aici o citaţie, trebuie să vă prezentaţi
imediat…dar imediat! …la secţia de Poliţie de pe strada
Smintelii nr 70.
Mihai: Poliţie, eu? N-am avut niciodată treabă cu legea…
o fi vreo confuzie cu tatăl meu…
Poştaşul: Aici scrie că alaltăieri noapte aţi luat cu asalt…
în patru labe fiind… gardul Poliţiei locale împreună cu un
grup de cheflii pe care aţi desenat cu graffiti lozinci
porcoase. După care aţi semnat în clar, ca să nu fie
confuzie, cu numele dumneavoastră. Mihai Popescu.
Mihai (năuc) : Am desenat pe grupul de cheflii…
Poştaşul: Nu, pe gard! Semnaţi aici. Citeţ. Citeţ am zis!
Poştaşul întotdeauna în slujba cetăţeanului! Pe ploaie, pe
vânt, zilnic poştaşul îşi ia avânt! ( Iese.)
Mihai: Alerg la poliţie… ce nebunie o mai fi şi asta…(Dă
să iasă grăbit. )
Bunicul (candid): Fiule, unde alergi, ai probleme în
căsnicie? Pot să te ajut?
Mihai: Nu, mă descurc... Chiar foarte bine, dar ceva mă
pune pe gânduri. Ne-am mutat de la Oradea la Bucureşti
şi avem în continuare acelaşi poştaş!
( Iese . Magda intră cu un castron. Este şi ea un pic
ameţită, are nasul şi buzele acoperite cu un prafalb. )
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Magda : Piftia de porc! Gelatine pentru domni şi
cucoane!
Bunicul: Silicoane, silicoane!
(Magda iese clătinându-se uşor. Intră Poştaşul. )
Poştaşul:…ziua! Strada Smintelii paişpce?
Mirela: Dar abia aţi fost adineauri aici!
Poştaşul: Mă confundaţi, domnişoară, deşi sunt nou în
breaslă. Smintelii paişpce?
Mirela: Da, dom’le, da! Smintelii paişpce!
Poştaşul: Cetăţeana Mirela Popescu?
Mirela: Ea! Adică…moi!
Poştaşul: Semnaţi aici. Citeţ. Citeţ am zis! Aveţi o
telegramă.
Mirela: O telegramă?! Pentru mine? Înseamnă că e
paradeală mare! S-a întâmplat ceva cumplit! Citiţi
dumneavoastră, eu nu pot…îmi tremură mâinile!...
Poştaşul: Domnişoară! E neregulamentar, poştaşul trebuie
să respecte confidenţialitatea corespondenţei! Deşi sunt
tânăr în breaslă, cunosc regulamentul iar regulamentul e
Biblie pentru poştaş! Coran! Kama-Sutra!
Mirela: Dar vă rog, vă implor, faceţi o excepţie!
Poştaşul: Bine, fie… asta pentru că vă văd emotivă…
(Citeşte.)
La BBC imagini cu barajul de la Ciurel rupt stop capitala
inundată pe jumătate stop Andrei .
Mirela: O catastrofă în direct?! Pot să văd şi eu în sfârşit o
calamitate enormă real-time?! Alta decât familia mea?!
Mulţumesc, Andrei! Zbor într-acolo! ( Iese în fugă.)
Poştaşul: Smintelii paişpce bifat. …ziua! Pe ploaie, pe
vânt, zilnic poştaşul îşi ia avânt!
(Iese . Intră Bunica. E din ce în ce mai ameţită. )
Bunica: Salată Cezar! Cu ton! (Trânteşte castronul pe masă . )
Bunicul: Salată de mamelon!
Bunica: Bon-ton, pişicherule, bon-ton…! Urmează…trei
sticle de Chivas Regal… de 25 de ani! Două sticle de tequila şi cafea vietnameză! Da’ unde sunt copiii? I-ai deportat
în Anglia, ghiuj bătrân!...
Bunicul: Mihai a fost invitat la un ceai de
Guvernatorul Băncii Naţionale iar Mirela a uitat
robinetul deschis la cadă, l-a inundat pe vecinul de
deasupra.
Bunica ( dă din mână a lehamite. ) : Sunt mari, se
descurcă. Trei de tequila.. ba nu, două…( Dă să iasă
dar nu nimereşte uşa. ) Care mutaşi uşa? Deci… trei
sticle de Chivas Regal… de 25 de ani! Două sticle de
tequila şi cafea vietnameză!

ALTER N AN ŢE

(Iese luând viraje scurte. Magda intră cu palmele încărcate,

e şi ea din ce în ce mai ameţită. Are toată faţa acoperită cu
praful alb. Ocheşte, apoi aruncă cu un gest brusc şi de la
oarece distanţă creveţii din palme direct în mijlocul mesei. )

Magda : O salată de creveţi!
Bunicul: Drepţi ca mâna mea aveţi?
Magda: Numai moi, numai buni ca să-i îndoi, Bunicule!
(Dă să iasă. Se răzgândeşte, apropiindu-se de Bunic. )
Priveşte aici… în ochii ăştia bovini şi fierbinţi… Tu eşti cel
mai nefericit în această casă!
Bunicul (tresare): De ce spui asta?
Magda: Mă pricep! Mi-am îngropat talentele, încă din
tinereţe, sub o lespede din piatră pe care, oricât am
încercat, n-am mai reuşit să o ridic… Pe această lespede se
aşezaseră, de-a lungul timpului, căsnicia cu Mihai, apoi
copiii, unul după altul… cine să o mai salte? Visele toate
au rămas acolo, dedesupt… Acum lucrez la epitaf!
Bunicul: Să te... consolez?
Magda: Nimeni nu mai poate face pentru mine…nimic.
Ba nu, ţine uşa să o nimeresc! …(Bunicul se conformează.)
Aşa e bine… (Îşi ia avânt şi reuşeşte să iasă . )
Bunica (se iţeşte în uşă) : Dumnezeu a făcut întâi bărbatul,
după aia a creat femeia... şi când a văzut gafa comisă, a
inventat alcoolul...
(Aparte. ) Trei sticle de Chivas
Regal!… de 25 de ani! Două sticle de tequila şi cafea
vietnameză! ( Se uită in oglindă) Cum dracu’ să nu bei
cu faţa asta?!
(Dă să iasă. Magda se iţeşte şi ea în uşă, scoate câteva chicote. )
Magda: Bunico, nu mi-ai văzut o cutie de pastile pe care
scria Ecstasy?
Bunica Dă-le dracului de pastile, tu ai văzut că e un
dragon în bucătarie?!
(Ies amândouă. Intră Vasileasca ducând o pisică de coadă. )
Vasileasca: Popescule, asta e mâţa ta?
Bunica: Nu, madam Vasilescu! Asta e neagră cu pete albe,
a noastră e albă cu pete negre!
Vasileasca: Mieuna ca dracu în oala chinezilor de peste
drum, tocau morcovi peste ea. Le-am împărţit câţiva
dupaci şi am salvat-o, crezând că e a voastră.
Bunica: Nu e !
Vasileasca: Bine , o păstrez eu că şi aşa nu avem copiii. Şi
să nu daţi muzica tare, ştie toată strada că Popescu are
aniversare! (Iese, intră Poştaşul. )
Poştaşul : ….ziua! Strada Smintelii paişpce?
Bunicul: Smintelii paişpce, da.
Poştaşul: Aici locuieşte Bunicul… ăăăă ….domnul

Popescu senior?
Bunicul: Aici de faţă.
Poştaşul: Semnaţi aici, vă rog. Aveţi o livrare specială.
Coletul e la uşă.
Bunicul: De unde… .cine…
Poştaşul: Din Anglia. Semnaţi. Citeţ . Citeţ am zis!
Bunicul: N-aţi zis.
Poştaşul: Am zis, n-am zis, citeţ să fie. Pe ploaie , pe vânt,
zilnic poştaşul îşi ia avânt!
( Iese, se întoarce cu coletul.) Livrat, parafat, plecat!
Ziua… (Iese. )
Bunicul: Andrei…ce şotie a mai pus la cale năzdrăvanul?
(Dă ocol coletului, bine legat cu o fundă uriaşă. Ezită să

tragă de fundă, se hotărăşte în cele din urmă. Din ambalaj
iese Dansatoarea ( cam bătrână), care recurge la
pantomimă pentru a comunica cu Bunicul. Bunicul
încearcă disperat să o dea afară dar degeaba, tipa începe un
număr de streaptease. )
Bunica: ( iese din bucătărie purtând în mână un satâr
uriaş) : Ce e gălăgia asta?
(Dă cu ochii de Dansatoare. ) A! Ce este cu asta aici? Ce

caută?! Pistolul Beretta, dă-mi pistolul!
Bunicul: Pentru … apărare? (Bunica începe să alerge
Dansatoarea până ce aceasta iese fugind din scenă. )
Bunica: Nu! Pentru apărare îmi iau avocat! (Se opreşte. )
Bunicule, cred că am avut o vedenie cu un dragon blond
aproape gol.
Bunicul (calm, se uită pe revista Playboy) : Se întâmplă,
draga mea, chiar şi la şefi de state. N-ai auzit cazul lui
Clinton cu Monica din Biroul Oval? El a crezut că sub
masă era o femeie, când colo era câinele lui. Dar cum
povestea cu câinele nu era convenabilă atunci când l-a
surprins secretara, a inventat-o pe Monica! Iar secretara a
fost avansată.
Bunica :Dar noi nu avem câine! Avem doar o nenorocită
de pisică vagaboandă şi hoaţă! ( Îi smulge revista din
mână. ) Ăsta e dragonul blond! Îl recunosc din poză! Na!
Na! ( Pune revista pe masă şi începe să o toace cu satârul)
Să te înveţi minte!
Bunicul : (Calm) Eu sau dragonul…blond?
Bunica: Amândoi! Na!
(Intră Mihai. )
Mihai: Nu pricep nimic! La Poliţie mi-au zis că sunt
ţicnit… Care gard, care grafitti, dom’le? Nu vezi că noi
locuim la bloc? N-avem gard…
Bunica (satisfăcută) : Gata, le-am aranjat pe toate. Plec la
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bucătărie că mai am treabă.
( Iese. Intră Mirela. )
Mirela (ton apocaliptic): Dezastru, nenorocire, tragedie,
catastrofă, consternare, calamitate, flagel, pacoste… Şi toate astea, pentru că nu mă mărit!
Mihai : Dar ce ai văzut, draga mea, de ai venit aşa tulburată?
(Intră Magda şi Bunica, auzind glasurile ridicate. )
Mirela: Şi am văzut ridicându-se din apă o Fiară având zece coarne şi şapte capete! Şi Fiara pe care am văzut-o era
asemeni leopardului, picioarele ei erau ca ale ursului, iar
gura ei ca o gură de leu! ( Începe să se audă vuiet de cutremur în crescendo. )
Şi balaurul i-a dat Fiarei puterea lui şi tronul său şi stăpânire mare… Şi i s-au închinat Balaurului, pentru că el i-a
dat Fiarei stăpânirea, apoi s-au închinat Fiarei zicând:
cine-i asemenea Fiarei şi cine poate să se războiască
împotrivă-i?!
Bunica (aplaudă) : Bravo! Bravo! Acriţă mare!
Mirela: Dacă are cineva urechi, să audă! Cine duce-n
robie, în robie e dus, cine ucide cu sabia de sabie trebuie
ucis! Aici e răbdarea şi credinţa sfinţilor! Şi toate astea,
pentru că nu mă mărit!….
( Vuiet mare de cutremur.Toţi aleargă care încotro strigând’’
Cutremur!’’. Cutremur, panică, cade cortina. )

Partea a doua
(Semiobscuritate. Toţi sunt pe jos acunşi sub masă, scaune

Mihai: Vino odată aici şi termină!… Faci totul atât de
încet! Gândeşti încet, scrii încet, vorbeşti încet, te mişti
încet, ca Bunicul! Faci vreun lucru repede?
Mirela: Da, obosesc repede. Ca Pleistocen. Na, că am dat
peste Playboy-ul Bunicului.
Bunica: Peste ce?!
Mihai: Cartea de bucate, mamă! Doamne, cu cine o
semăna fiică-mea?
Magda: Degeaba îţi spun că nu-l cunoşti. Oare lumina
asta se mai aprinde?
Mirela: Nu, până nu mă mărit nu se aprinde.
Mihai: Iar începi? Nu poate omul să-şi petreacă o
calamitate în linişte? Mamă, voi ăştia cu cataractă vedeţi
mai bine pe intuneric. Ăsta e piciorul meu?
Bunica: Nu, e al meu! Bunicule…. Bunicule? Bunicule!
…Nu e Bunicu!
Mirela: I-am văzut mâna coborând pe scară. (Se aude un
zgomot de farfurii sparte. ) A căzut seara!
Magda: Cutremur! Avem o replică, în direct! De la politică
ni se trag toate…
Mihai: Nu! Pisica, a fugit cu curcanul …. Uite aşa sărăcesc
oamenii şi dau faliment, Din nimic!
Mirela: Bunica, atunci când se mută curcanul în pisică e
de bine sau e de rău?
Bunica: E de bine! Înseamnă că nu mi-au mâncat chinezii
pisica! Bunicule, unde eşti… unde-oi fi, procletule… (Se
mişcă în patru labe. ) Am dat de ceva… ?! Dulapul trebuie
să fie…(Ţipă. ) A!! (Se aprinde brusc lumina. De un perete

este sprijinit în poziţie verticală un sicriu. Capacul e compus
din două bucăţi egale, ce se rabatează independent. Toţi îl
zăresc în aceeaşi clipă şi încep să urle ca apucaţii. )

Magda: Oare Bunicul … o fi aici, înăuntru?
Bunica: Să ştii că ai dreptate! (Începe să jelească. )
Bunicule, bunicule… ce mi-ai făcut tu mie şi m-ai lăsat
Bunica: Observaţi că aici nu se observă nimic?
singură pe lumeee…. Lacrimile mele nu te pot înviaaa….
Magda: Precum vedeţi, nu vedeţi nimic.
Unde ai plecat tu când ai muriit?
Mihai: Unde sunt? Magda, eşti aici?! Doar n-am ajuns Mirela (mestecând gumă) : Ştiu eu unde, Bunica. În recycdeja în Rai?!
le-bin.
Magda: Mihai, pune mâna şi gândeşte! Nu, dragul meu,
(Ceilalţi îi ţin isonul Bunicii, ca un cor antic.)
nu eşti în Rai, doar sunt aici! Lânga tine!
Ceilalţi: Cui ne lăsaşi, Buniculeee…
Mirela: Dacă rămânem pe locurile nostre, identificarea va Bunica: (sesizează şi se întoarce nedumerită la ei): Ce v-a
fi mai uşoară când ne vor dezgropa din moloz.
apucat? Păi şi dacă Bunicul nu e înăuntru? Nu bociţi ca
Mihai: Mirela! Ce gumă mesteci acolo?
proştii?
Mirela: Gilette.
Ceilalţi (se calmează şi ei, ca prin farmec): Are dreptate
Mihai: Aia nu e lamă de gumă, e lamă de ras!Ce faci cu ea? bunica.
Mirela: Dilemez, să-mi tai venele sau să le las lungi.
Mihai (decis): Deschidem capacul şi aflăm! Să vezi notă de
etc. Singurul care lipseşte este Bunicul. Până la aprinderea
luminii, toţi vor vorbi în şoaptă. )
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plată la înmormântare…
Magda: Nu! Eu mor de inimă pe loc. Şi dacă e că de ce e, şi
dacă nu e că de ce nu e!
Bunica: M-am gândit la o metodă să aflăm! ( Se duce cu
fereală lângă sicriu şi ciocăneşte cu grijă în capac. Abia
şopteşte. ) Bunicule…

Mirela: Şi cum vrei să te audă dacă ciocăneşti aşa încet?
Nu ştii că e surd?
Bunica: Şi dacă a aţipit şi trezesc omul?
Mihai: Mamă, nu asta e problema, dacă doarme sau
doarme! Problema e dacă e mort sau nu!
Bunica: Bunicul? Cum adică…. dacă e mort sau nu…
Mihai: Da, bunicul Mirelei! Soţul tău, tatăl meu şi socrul
Magdei !
Bunica: Aşa mulţi? Păi încap toţi acolo… că e cam strâmt!
(Ciocăneşte mai tare.)
Bunicule, eşti acolo? (Din sicriu răspunde un ciocănit. Toţi
încep să răcnească de groază. )
Magda: Cine… cine a ciocănit? Mirela, tu faci glume
proaste, vrei să moară mama?
Mirela (nepăsătoare, mestecă gumă) : Ba eu nu, să fac plici.
Mihai: Vă jur că nici eu ! ( Toate privirile se îndreaptă spre
sicriu.)
Bunica: ( Începe să dea ocol sicriului, decisă. La un moment
dat se repede şi începe să bată cu pumnii în în el. ) Să ieşi
imediat afară, procletule, îţi mai baţi mult joc de noi? ( Cu
un scârţâit sinistru, jumătatea de sus a capacului de
deschide încet, apoi rapid. Bunicul se prăvăleşte brusc peste
partea inferioară a capacului, atârnând în afară, dar
sprijinit cu capul de masă. Şoc şi groază. )
Mirela (îşi revine prima) : Ce mişto! E primul mort pe care

îl văd real-time!
Magda (stă să leşine) : Mihai, vezi că în bucătărie sunt
nişte prafuri, mi le aduci şi mie?
Bunica ( stă calmă) : Vezi că alături e şi sticla de tequila,
ad-o aici.
( Mihai iese în fugă şi se întoarce rapid cu cele solicitate.

Femeile se ‘’tratează’’ în timp Mirela face poze cu telefonul
mobil. Mihai calculează cheltuielile de înmormântare cu
vocea în surdină.)

Mihai: Lumânări… tămâie…
Mirela: Waw! Când l-oi pune pe internet pe Bunicu… o să
fie cel mai tare mort din cyber-spaţiu! Ajunge celebru! Fac
şi bani! Un cent la fiecare accesare a filmuleţului de un
minut ori 60 de minute pe oră ori 24 de ore pe zi ori 30 de
zile pe lună….cât fac, papone?

Mihai (calculează în continuare) : Nu mă întrerupe!
Lumânări de 50, prosoape de 200… mamă, putem folosi
tortul de ziua bunicului pe post de colivă?
Bunica Merge la fix. Scrie la mulţi ani pe el. Ee… acu că
ne-am calmat, să ne ocupăm cu cele creştineşti. Bunicul sa dus şi sper că nimeni nu îl mai întoarce. Cu ce începem?
Mirela: Cu popa, cu popa! Vreau să mă obişnuiesc cu el,
să-mi fie uşor la cununia religioasă când o să mă mări…
Mihai: Nu e momentul să vorbim prostii!
Mirela: Dar cândva tot o să mă mărit, nu? Voiam doar aşa,
ca o repetiţie generală…
Mihai: Cu doctorul începem. Trebuie să întocmească
certificatul medico- legal de deces, altfel nu ni-l îngroapă
nimeni.
Magda: Şi de unde luăm noi legal un medic în puterea
nopţii care să certifice…. mi se face rău… Ilegal ştiu, are o
ştampilă de medic veterinar femeia de serviciu de pe scară,
i-a rămas moştenire de la răposatul ei soţ.
Mihai: Magda, dar noi îl îngropăm pe tata, nu o potaie!
Bunica: Dacă n-ar fi caz de puşcărie, l-aş îngropa şi cu
ştampilă de potaie…. Dar ce facem acum? De unde să iei
un medic duminica, când nici în timpul săptămânii nu dai
del când îţi trebuie!
( Intră Medicul. )
Medicul: Mă iertaţi, aici este familia Vasilescu? Am dat
oarecum buzna dar uşa era smulsă din ţâţâni…probabil
de la cutremur.
Bunica: Noi suntem Popeştii, Vasileştii stau în
apartamentul de vis-à-vis. Zgârciţii, dacă nu îşi pun bec pe
scară la intrarea în apartament, toată lumea dă buzna la
noi!
Mihai: Păi sigur, ei pot să fie economi!...
Bunica (spre Medic ) : Dar ce aveţi cu ei? Sper din toată
inima că Vasileasca a păţit ceva!
Medicul: Din păcate, da.
Bunica: Din fericire, da?…
Medicul: În aşteptarea cutremurului atât de intens
mediatizat la televizor, a făcut stop cardiac atunci când o
pisică străină de casa lor a doborât de pe masa din
bucătărie oala cu lapte. Sunt medic.
Bunica: Sper că pisica nu a păţit nimic, doctore! O
întrebare uşor indiscretă… n-aş vrea să ne audă cineva….
aveţi ceva pentru ridurile mele?
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ALEXANDRU CISTELECAN
PĂGÂNE ȘI CREȘTINE*
(Zorica Lațcu Teodosia)

Deși nu erau misogini (nici n-ar fi putut ca buni creștini și militanți de iluminare și mîntuire), gândiriștii n-au
avut prea multe adepte și ucenice (și nici nu se pot
compara cu simboliștii și sămănătoriștii la puterea de
racolare în rîndurile ”sexului frumos”; poate unde colaboratoarele lor trebuiau de-sexualizate și chiar de-senzualizate în prealabil). Poetesele nu lipsesc, totuși, din
paginile revistei (Crainic e generos cu toate încercările
de vers creștin), dar puține dau probă de abnegație și
vocație. Dintre toate, cea mai dăruită (în toate sensurile
– și cu talent și cu devotament) e Zorica Lațcu, devenită, din 1948, sora Teodosia. ”Poeta cu obrazul palid și
ochii în transă” 1 , s-a născut la 17 martie 1917, la Mezötur (Ungaria), dar după război familia se stabilește în
Brașov unde tatăl, avocatul Ion Lațcu, își continuă cariera2. La Brașov își face studiile primare (1924-1928) și
cele liceale (la ”Principesa Elena”, între 1928-1936), după care urmează filologia clasică la Cluj (o face în paralel și pe cea modernă). După cedare, se întoarce în Brașov, dar e rechemată ca preparator și cercetător la Institutul de lingvistică al lui Pușcariu. Revine din refugiul
sibian, odată cu Universitatea, la Cluj și aici o și cunoaște Valeriu Anania, în casa Eugeniei Mureșan (iubita ”oficială” a lui Blaga, în succesiunea Domniței Gherghinescu-Vania, căreia, zice Anania, soția protopopului se străduia serios să-i ia locul și se lăuda că i l-a și
luat). În cenaclul Eugeniei citea și Zorica ”versuri al căror livresc se deconspira numai prin prezumția, știută
de toți, că autoarea era predestinată solitudinii caste” 3 .
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În conversații Zorica ”se rostea cu mari dificultăți”(avea
o infirmitate, n.n.) ”dar de îndată ce începea să spună
versuri graiul ei se limpezea ca prin miracol și silabele
curgeau dulce, ca o incantație. 4” În 1948 se călugărește
(pe cît zice cam toată lumea pe internet, sub influența
lui Arsenie Boca, părintele ei spiritual) și se stabilește la
Mănăstirea Vladimirești, de lîngă Tecuci. Mănăstirea e
însă mereu amenințată de autorități și maica Teodosia
merge de două ori la patriarhul Iustinian pentru a-l determina să apere lăcașul. Cu slabe rezultate, căci în
1955 călugărițele sunt arestate iar maica Teodosia e interogată la Galați. Bolnavă (de fapt, infirmă), e transferată la Văcărești (în 1956) și eliberată, pe caz de boală,
în august același an (cu domiciliu forțat la Gurguiești,
Brăila). Trece și prin închisorile de la Miercurea Ciuc și
Constanța, iar în 1957 e amnistiată. Rămîne însă tot la
Gurguiești, pînă în 1970, cînd revine în Brașov. E perioada în care profesorul Teodor Bodogae o cooptează
în grupul de traducători ai lui Origene și Grigore din
Nyssa. În 1990 se întoarce la Vladimirești, dar pentru
puțină vreme, căci în august moare5
Zorica n-a fost ”creștină” de la bun început, căci
primul ei volum – Insula albă (Editura Dacia Traiană,
Sibiu, 1944) – e unul de rafinamente neo-clasiciste destul de păgîne. Ba chiar și cu ceva note de senzualitate livrescă, observate (deși nu privilegiate) de unul dintre
puținii ei comentatori, Traian Blajovici, care o laudă
mai degrabă pentru ”latura morală a fondului și calitatea formei”, socotind că, deși ”sensualitatea nu-i cu totul
exclusă”, ea e, totuși, doar ”incidentală” 6 . Și Crainic o
laudă pe această ”copilă din Ardeal” cam pentru aceleași calități, găsind la ea ”două lucruri izbitoare”: ”maturitatea versului la o vîrstă atît de fragedă” (dar nu era
chiar așa fragedă la vîrstă în 1944, cînd apare cartea) și
”maniera neoclasică a tehnicei și sentimentelor” 7. Deși
e o simplă notiță, Crainic remarcă identificarea poetei
cu spațiul și spiritul helenic: poeta, zice el, ”trăiește în
Ardeal și scrie din Elada” 8. (Chiar așa face). Nu știu
însă dacă ”sentimentele” ei pot fi socotite ”primare”,
cum le vede Crainic, și nici dacă ”expresia lor” poate
trece drept ”directă și robustă9,” fiind ele lucrătură de
atelier și rafinament. E un lirism de decantări livrești,
mai degrabă unul de identificare decît unul de măști,
deși Zorica-și asumă identități și împrumută voci (ori
se ascunde după ele). Pe alocuri (în Epitafuri antice) bat
chiar adieri kavafiene (dar nu dinspre Kavafis, desigur, ci
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datorită re-scrierii premeditate în epigramatica antică),
mai ales că atmosfera elenistă e reînviată întotdeauna
pe stratul unei situații, cu grăunte epic: ”Moira nu-mi
dete să cad vitejește la porțile Schee;/ Nici la palatul lui
Priam, lovit de săgețile-achee./ Marele Hector căzut-a,
jertfit de divinul Achile./ Morți sunt feciorii lui Priam și
moarte-a lui Priam copile./ Moira nu-mi dete să cad
vitejește la porțile Schee./ Prins și legat, fui tîrît deAgamemnon la tabăra-achee” etc. ( Captivul). În totul, e
o reconstrucție de univers scoasă din lecturi, dar
”personalizată” printr-o empatie care atinge gradul de
topire. Zorica nu-i o excursionistă în antichitatea
greacă și nici o turistă de cărturărie; ea e o grecoaică
autentică de pe vremuri și de acolo relatează amintiri
concrete: ”Mi-aduc aminte, Daphnis; cînd înfloreau
lumine,/ Pe țărmul alb, departe pe mare, pe coline,/ Eu
mă trezeam în cîntec de imnuri vechi și sfinte;/ Suflam
pe trupul neted argintul din veșminte,/ Mergeam cu
pasul sprinten prin soare la fîntînă./ Săltau și sînii tineri
și amfora în mînă./ Dormeam în ierburi coapte sub
soarele amiezii,/ Uimiți priveau la mine căprițele și
iezii” etc. ( Mi-aduc aminte). E o lume stilizată,
arcadiană de bună seamă, dar resuscitarea ei se face cu
o eficientă infuzie de senzualitate (care nu-i chiar așa
de incidentală cum zicea Blajovici, mai sfios el din fire
decît imaginația poetei): ”Locul e plin de mireasma
sfioasei aduceri aminte./ Fete se uită-n fîntînă de-și
strîng cingătorile-n ținte./ Poartă cununi de viorele în
părul cu luciu de rază./ Flacără-n ochii lor umezi –
dorința iubirii e trează./ Cînd se coboară la mal, să se
scalde fecioarele-n mare,/ Apa se trage-n adîncuri și
valul tresare./ Spuma, ușoară dantelă, le mîngîie-n
treacăt piciorul” etc. ( Insula albă). Fetele aduse în scena
hexametrică sunt cam amețite de senzualitate (dar una
strict castă și candidă), toate trăiesc vertijul
Zburătorului și, firește, îndeosebi cîntăreața, pe care
Apollo o scoate cu totul din fire: ”Nu știu ce zeu mă
atinse, în noapte, cu suflul fierbinte./ Știu că din clipa
aceea tot haosul îmi urlă în minte./ Vîntul îmi scutură
ruja – bogată și dulce risipă./ Anii senini mi s-au dus,
mi s-au dus: ca un vis de o clipă/…/ Cine e cel ce mămbată cu caldă mireasmă de floare./ Cine îmi arde
obrajii cu blîndă mătase de soare?” etc. ( Zeul). Chiar și
descripțiile strict peisagiste au o conduită senzualistă
(ba chiar prea apăsată), căci senzualitatea, la Zorica, e
constitutivă descripției: ”A-nflorit amurgul ca o rană;/

Apele-n adînc au sîngerat,/ Bat cu zvon de harfă
tyreniană/ Valuri grele, țărmu-nsingurat.// Vine
noaptea sîngele să-l spele,/ Ca să lege rana-n neguri
moi,/ Să presară pulbere de stele,/ Să oprească sîngele
șiroi.// Ca să nu se-aprindă-n depărtare/ Rana zilei roșii
– pînă-n zori,/ Mîna blondă toarnă peste zare/ Vinul
greu și negru din ulcior” etc. ( Noapte). Paradisiacele
idilice sunt desenate toate cu tușe senzuale, căci la
Zorica detaliul se senzualizează spontan:”Ierburi subțiri
ca mătasea-nfloresc pe coline cu soare./ Caprele albe
strivesc romanițe și mușchi sub picioare./ Iezii cu botul
lor umed adulmecă ugere pline./ Tremură-n aerul
moale un zbor străveziu de albine” etc. ( Îmbrățișare).
Ce-i drept, și senzualitatea se estetizează la fel de
spontan (estetizarea ei e primul pas spre ulterioara
hieratizare și spiritualizare; e de remarcat însă că Zorica
nu cade în prețiozități, deși caută soluții imaginative cît
mai suave și mai inocente): ”În părul tău, cînd te-ai
întors la mine,/ Plutea mireasma mîinilor străine./ Pe
buza ta mai stăruiau, ușoare,/ Arome dulci de trandafiri
în floare,/ În ochii tăi orbiți de strălucire,/ Plutea icoana
altui trup subțire./ Pe fruntea ta era săpată-n cute/
Plăcerea vie-a nopților trecute./ Eu aș fi vrut să am
mireasma rară/ A unui cîmp cu flori de primăvară,/ Salung din părul tău, plin de lumine,/ Mirosul tare-al
mîinilor străine/ Pe buze-aș vrea să am un gust de
rodii” etc. (Întoarcere). Baia de elenism, cu
rafinamentele ei de senzualități infuze, se încheie însă
printr-o convertire creștină și Domnul îi schimbă
misiunea dată inițial de Apollo: ” Domnul mi-a zis: Să
pătrunzi adîncimi nepătrunse, copilă./ Rostul tău slab
să răsune ca versul străveziu de Sybilă./ Ție ți-am dat să
deschizi ale veacului porți ruginite,/ Ție ți-am dat să
cunoști ale cerului căi strălucite./ Eu te-am ales dintre
toate să-mi fii iubitoare mireasă/…/ Domnul acestea le
zise, cînd lira mi-o puse în mînă./ Nu mă atingeți,
fecioare. Mă arde văpaia păgînă!” ( Văpaia; dar de ce
”păgînă”?! o fi vreo nostalgie inconștientă). După
popasul în Insula albă, Zorica trece la lirismul de
iluminare și fervoare, cu o componentă atît de
învăpăiată a fervenței încît capătă adesea intensități
senzuale. Iluminările Zoricăi au, de fapt, ceva din
dinamica celor ale Sfintei Tereza din viziunea lui
Bernini. (Părintele Cornel Toma, care face postfața
ediției de poezii, trece peste ”aventura păgînă” a Zoricăi
și chiar mută volumul de la locul lui, deschizînd ediția

ALTER N AN ŢE

49

direct cu Poemele iubirii, al treilea și ultimul antum; nu
se făcea, zic eu, nici una, nici alta; Insula albă nu e nici
de păcat, nici de rușine și servea tocmai bine de
preludiu la mistica adorației). Dintre gîndiriștii de
prestigiu Zorica e mai aproape de poetica mai
alegorizantă a lui Voiculescu și de maniera lui de a da
contur cît mai pregnant iluminărilor interioare. Fondul
de alegorii e scos și de ea, firește, din nomenclatorul
celor biblice, reluate și reinterpretate ori doar adaptate.
Astfel, în Osana luminii (apărută în 1948, la Editura
Episcopiei Ortodoxe a Clujului, episcopul Nicolae
Colan fiind un admirator al poeziei Zoricăi), ca la unii
profeți, și la Maica Teodosia metafora inspirației
traduce metaforele materializate ale duhului (aici,
vinul, mustul) iar poemul e o decantare de suferințe
cristoformizate: ”Îmi strîng durerea-n inimă, ca-n
teasc,/ Din ea, mustind, poemele se nasc;/ Și fierbe
mustu-n clocot rubiniu,/ În buți cu cerc de fier de-abia-l
mai țiu.// S-a limpezit apoi în căni de lut/ Și locul de
mireasmă l-a umplut./ Ulcelele-nflorite îl cuprind/ În
smalțul lor… și mîinile se-ntind// Să ia din rodul
viței…/…// Atunci din rănile lui Dumnezeu/ Va curge
sînge sfînt în vinul meu./ E clipa jertfei. Voi cei
luminați,/ Voi cei desăvîrșiți, luați, mîncați.// Cei
țintuiți pe cruci și trași pe roți,/ Cu sete, beți dintru
acesta toți” ( Vinul). Poemul are, deci, misiune și vocație
mîntuitoare, putere transfiguratoare, nu e doar imnică
(în general însă asta va fi). E, cum ar veni, de tăria
sacramentelor. Firește că poeta nu va putea ține
exigențe atît de absolute și se va reculege și ea într-o
simfonie de fervoare, cu accent pe lirismul marianic și
cristologic. Imnurile au avînt și adorația are ritm, cel
puțin pe structura de beatificare a acatistului:”Bucurăte, leagăn alb de iasomie,/ Către care-n roiuri fluturii
coboară,/ Bucură-te, raza stelei din vecie,/ Șipot care
curge lin cu apă vie,/ Bucură-te, Maică pururea
Fecioară,/ Dulcea mea Marie” etc. (Filă de acatist). Face
și Maica Teodosia, ca toți gândiriștii, prelucrări de
scene biblice și iconografie (de la o vreme cu metodă),
dar nu face exces de autohtonizare a peripețiilor divine
și n-o îmbracă pe Maica Sfîntă în iie și pe sfinți în
cojoace (cum făceau Pillat și Crainic). Unele alegorii ale
transfigurării trag însă, vrînd-nevrînd, spre decorul
autohtonizant: ”Căsuța mea din scînduri s-a aprins./
Ardea în noapte. Focul a cuprins/ Și tindă și odăi și
coperiș./ Voiam să plec din casă pe furiș,/ C-o legătură-n
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mînă. N-am putut,/ În văl de flăcări albe m-am
zbătut/…/ Cu trupul plin de răni și greu de har,/ M-am
pomenit urcînd pe scări cerești,/ Spre miezul dragostei
dumnezeiești./ Știam acum că focul a fost pus/ În casa
mea, de mîna lui Isus” ( Focul). Cînd nu imnifică, Maica
Teodosia transpune iluminări într-o poetică de substrat
alegoric: ”Crescut-au ghiocei în fulgi de nea?.../ Atît de
albă-i primăvara mea!// Mi-e sufletul de patimi
necuprins/ Și cerul floare peste el a nins;// Aleasă floare
de mătăsuri moi/ A nins în noapte peste pomii goi// Și
i-a-nvelit în borangic ușor./ A prins o boare, caldă ca
un dor,// S-adie rar miresmele din Rai” etc. ( Primăvara
mea). Elanul cristoformizant al poetei, autentic, se
traduce într-un fel de febră martirică (o jertfă totală, o
ardere de tot ca dovadă a iubirii): ”Pentru Tine,
Doamne, numai pentru Tine,/ Vreau să-mi frîngă, albe,
oasele sub roți,/ Vreau să-mi curgă, rumen, sîngele din
vine,/ Trupul meu cel fraged să mi-l rupă toți./ Învelităn haina marilor dureri,/ Suflet plin de taina lumilor
divine,/ Să pășesc pe calea grelelor tăceri,/ Către tine,
Doamne, numai către Tine” ( Dragoste). E un fel de
înflăcărare martirică de primi creștini, dar ferită, pe cît
posibil (chiar de tot nu-i posibil) de retorisme
sacrificiale. Poemele iubirii din 1949 (apărute la Editura
revistei ”Ramuri” din Craiova) sunt ceva mai
premeditat tematice și rulează același concept sacrificial
de iubire-dăruire-jertfă: ”Am pregătit culcușul în iatac,/
Pe rug arzînd cu flăcări mătăsoase,/ Și-n toată graba
mîinilor sfioase,/ Mă voi găti, Iubite, ca să-Ți plac.//…//
În albe valuri de miresme-not,/ Că iată-n întuneric senfiripă/ Pe rug, o mare ardere de tot” ( Iatacul). Linia
asta mai tereziană a extazelor e întreruptă însă frecvent
de un fel de lirism dogmatic, de un lirism de cateheză și
de strană (cam cum va deveni, de la o vreme, cel al lui
Ioan Alexandru): ”Ce-i dragostea? E sfînta legătură/ Ce
leagă cu un nod nedezlegat/ Pe Făcător de umila
făptură” etc. ( Ce-i dragostea?). Meșteră deja exersată a
versului (lucrează acum în sonete), Maica Teodosia
versifică dogme (spre bucuria postfeței părintelui
Cornel Toma, care evidențiază conformitatea
dogmatică a poeziei și face din ea un fel de tratat,
regretînd doar ”absența unei axiologii sau metodologii
din cadrul esteticii creștine. 10” Dar de ce și la ce ne-ar
trebui? Poezia creștină nu poate răbda aceeași estetică
pe care o îndură toată poezia?! Și ea trebuie să fie întîi
poezie și abia apoi creștină; dacă nu e de primul fel nu e
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nici de al doilea) și alte propoziții de credință, în genul:
”Iubirea crugul vremii nu-l socoate./ Ea curge de la
Duhul, nesfîrșită” etc. ( Înviere). E primejdia catehetică
ce-i pîndește pe mai toți poeții creștini, măcar că Maica
Teodosia își începe Poemele iubirii cu o ars poetica
promițătoare nu de lecții de religie, ci de epifanii ale
tăcerii pline de prezența divină: ”Cuvintele, pe care nu
le-am spus,/ Sunt tot atîtea trepte ce pogoară,/ Cu
sufletul tot mai adînc m-am dus,/ Pe treptele tăcerii, ca
pe-o scară.// Ca-ntr-un cuprins de peșteră boltit,/ M-am
coborît în lumea nerostirii,/ Și-n cutele de piatră i-am
gătit,/Acolo-n fund, un ascunziș Iubirii.//…// De-acolo,
din limanul necuprins,/ Din lumea fără mal a
nerostirii,/ Pe treptele tăcerii s-au prelins/ Din ascunziș,
luminile iubirii” ( Tăcere). Ca și poetica euharistică
promisă în celălalt volum, nici această poetică a
invelațiilor divine nu va putea fi însă ținută. Intuițiile
”programatice” o duc pe Maica Teodosia dincolo de
puterile ei poetice.
Ediția alcătuită de p. Toma valorifică
toate caietele (patru) rămase de la Maica Teodosia, selectînd, zice îngrijitorul, ”cu multă rigoare poeziile reprezentative atît din punct de vedere tematic, dar și sub
aspect tehnic și stilistic” 11 . Nu știu dacă primul criteriu
n-a funcționat ca o cenzură, dar să sperăm că e așa cum
se spune (cel de-al doilea mai scapătă, din păcate: ”Inima se zbate/ Ca codrul de vînt/…// Gîndul ca cocorul”
etc. - Autumnală). Liniile de fond ale atitudinii se continuă (se vede că sunt, cum ar veni, structurale, organice) și Maica Teodosia beatifică și-n aceste caiete suferința ca mod de participare cristică: ”O!, tu, măiastră
suferință,/ Cu dor cuprinzi/ Întreaga mea ființă./ În ea
aprinzi/ Lumini de cunoștință;/ Mă-nveți întreg/ Adîncul omenesc” etc. ( Măiastră Suferință).Stilistic vorbind,
fie e vorba de o delăsare, fie de o simplificare
intenționată, de o umilință premeditată a versului. Și
tematica are acum un program mai strict, unul
iconografic, în cadrul căruia Maica Teodosia trece de la
icoană la icoană (cam cum trecea Xenia Iordachi Hagiu
de la un hram la altul), investind descriptivismul în
rugăciune: ”Flori minunate cresc pe lîngă casă,/ Sunt
lotuși mari de aur și iacinți,/ Iasminul alb cu floarea de
mătasă,/ Și tufe mari de negri terebinți.//…//
Arhanghelul zorit în zbor se lasă,/ Și cade în genunchi
ca la un semn./ Căci Maica mătură cu mîna lină/
Fărîme de icoane idolești/ Care-au căzut rănite de

lumină/ Sub focul ochilor dumnezeiești” etc.
( Strălucind Tu în Egipt). (Se vede și din flora
iconografiată că nu autohtonizează)Exercițiile de
spiritualizare rămîn și ele în maniera alegorizantă de
dinainte (”Mi-e sufletul stol alb de păsărele,/ Fugind de
toamnă și de ceața rece;/ S-a înălțat pe cer și stă să
plece,/ Departe de ale trupului zăbrele” etc. – Toamnă),
nefiind lucruri de schimbat. De n-ar fi chenarul creștin
în care sunt prinse, cîteva poeme ar putea trece drept
romanțe curat laice (cam anacronice, firește): ”Garoafa
roșie pe care/ La bal, aseară, o purtai,/ Ți-am oferit-o,
mîndră floare,/ S-o prinzi în părul tău bălai./ Ți-am zis
atunci cu duioșie:/ ”Îți dăruiesc iubirea mea/ Că-n
floarea asta sîngerie,/ Mi-e prinsă toată inima” etc.
(Garoafa roșie). Emoționante (dar numai ca gest, nu ca
artă) sunt rugăciunile Pentru neamul meu. Și cam
ciudate le-aș cataloga pe cele cîteva poeme dacofore sau
dacomane (se vede că nici Maica Teodosia nu i-a putut
ierta pe romani că nu i-au lăsat pe daci să ne fie
strămoși exclusivi; psihanalitic vorbind - ca psihanaliză
a istoriei - e interesantă această lirică de neam latin în
care ”romanul, hainul” e încă tot dușmanul propiilor săi
urmași. Cum avem mulți poeți dacofili și romanofobi,
ar fi de făcut un temeinic studiu de gen).
Cercetînd manuscrisul intitulat Ție,
Doamne, îți voi cînta, păstrat la Mănăstirea Sîmbăta,
Cristina Gabriela Nemeș scoate de acolo cîteva impresii
lăsate de unii și de alții despre versurile Maicii
Teodosia. Între ei, și Onisifor Ghibu, care zice de poetă
(în '58) că e înzestrată nu doar cu ”talent poetic”, ci și
”cu inspirație de proroc, cu duh de apostol și cu
devotament de evanghelist” (poate de muceniță ar fi
fost mai adecvat). N-o fi chiar așa, dar cîte ceva din
toate e adevărat.
___________________________________________
Note:

1).Valeriu Anania, Rotonda plopilor aprinși. De dincolo
de ape, Prefață de Dan C. Mihăilescu, Cronologie de
Ștefan Iloaie, Editura Polirom, Iași, 2009, p. 127.
2).Datele biografice sunt luate din Coordonate-le
bibliografice care deschid volumul Poezii (Ediția a II-a,
Cuvînt înainte de arhimandrit Teofil Părăian, Ediție
îngrijită și postfață de pr. Cornel Toma, Editura Sofia,
București, 2008) și din evocarea apărută în Lumina din 21
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martie 2012. Un studiu bine documentat și care ne-a
fost, de asemenea, de folos a prezentat dr. Cristina
Gabriela Nemeș, în cadrul Conferinței Internaționale
organizate în 2013 de Universitatea ”Petru Maior” din Tîrgu
Mureș.
3).Valeriu Anania, op. cit., p. 127.
4).Idem.
5).Datele prezentate prin diverse articole evocative nu
coincid întotdeauna, dar în mare cam acesta e traseul
existențial al Zoricăi.
6) .Luceafărul, nr. 6/1944 (numărul se deschide chiar cu
poezii de Zorica).
7) .Gîndirea, nr. 4-5/1944.
8).Idem.
9).Ibidem.
10). Postfață la ediția de Poezii, p. 258.
11). Notă asupra ediției, p. 8.

* Republicăm articolul de față, dimpreună cu notele

aferente, care, din motive tehnnice, au lipsit în numărul
2(3) aprilie 2014.

ANA BLANDIANA
ÎN UMBRĂ
În umbra de veci amăruie
A nucului eu am ales
Somnul din care să-mi suie
Sufletul tot mai ades,
Să caute creanga de aur
În întunericul verde
Foşnind, plutitor ca un plaur
Ce-n rîul de veci se va pierde
Prin veacuri, decenii şi anii
Cei morţi ca şi stinsele stele

Ş.A.M.D.
Nu mă visez decât pe mine.
Deşi sunt mai multe personaje
Care se înspăimântă între ele,
Eu ştiu că sunt tot eu,
Cea gata oricând să se viseze pe sine.
Şi chiar dacă mă trezesc,
Eu ştiu că nu e decât un vis despre trezire,
În care abia aştept să visez că adorm,
Ca să pot visa că visez.
Ce joc minunat de-a mine însămi!
Ce joc fără sfârşit!
Pentru că sfârşitul
Va fi şi el visat tot de mine.
Şi aşa mai departe...
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am zice că se retrage într-o firidă scobită în stâncă întrun cătun situat între munte şi mare, dincolo de
marginea marginii.

MIRCEA PETEAN
Nicanor, ultimul om*
ULTIMUL OM
Nicanor a dispărut. Definitiv, de astă dată.
Avea viciul dispariţiei, pe care şi-l asuma discret, dar
mai presus de toate trăia bucuria întâlnirii. Şi unde
altundeva ar fi putut culege roadele ei decât la cafenea?
Iată de ce cafeneaua a devenit pentru el un fel de han al
Ancuţei, unde călători însetaţi au deprins obiceiul de a
se opri din drumul vieţii pentru a zăbovi un ceas
împreună. Era un mod de a-şi încărca bateriile, pentru
unii. Alţii, scriitori cu patalama, ori doar începători,
testau efectele unor născociri literare. Plasticienii se
livrau voluptăţii rostirii, ei, care, mărturisit au ba,
umpleau pânze după pânze cu viziunile lor colorate,
noapte după noapte, într-o muţenie absolută. Câte un
om de rând pripăşit pe acolo era fericit pentru simplul
fapt că e acceptat în sânul acestei comunităţi restrânse,
unde vorba iute era la mare trecere, semn evident al
unei libertăţi de expresie neîngrădite. Şi cu toţii
dezbăteau problemele politice ale zile, ca la fierăria lui
Iocan, ori soarta firului de iarbă în epoca contemporană,
ca în poemul unuia dintre comeseni. La fel de adevărat
e că, cel puțin unul dintre ei, Omul de hârtie cu coperți
de carton, care pusese pe picioare o editură artizanală,
acolo își instalase „ biroul” principal.
Iar Nicanor altceva nu face decât ascultă şi se rosteşte.
Apoi dispare. Şi numai Dumnezeu ştie în ce hrube şi
unghere se retrage. Iar de-ar fi să-i dăm crezare, atunci

Nicanor a văzut lumina zilei într-un sătuc pitit între
dealurile înierbate din inima Transilvaniei. A crescut în
duhul blândeţii, în ascultare şi rugăciune. Bunica
dinspre tatăl lui îl învăţase să fie bun, smerit, blând şi
generos. De la ea a învăţat să iubească mai presus de
orice oamenii, pe fiecare în parte, dar şi omenirea,
întreaga omenire. Şi el simţea pe ascuns, atunci când se
pitea, seara, în spatele bunicii sale, unde se făcea
cărămidă fierbinte – o altă cărămidă luată direct de pe
sobă şi înfăşurată în cârpe, bunica şi-o punea la
picioare – căldura îmbrăţişării: era ca şi cum ar fi
cuprins, cu mânuţele sale de prunc oleacă rahitic, dar
cu un suflet de uriaş, întreaga omenire.
Aşa s-a întâmplat în prima copilărie.
În a doua copilărie Nicanor a descoperit litera
plumbuită. Şi atunci s-a pus pe citit. A citit toate cărţile
adunate de tatăl său, apoi pe cele din biblioteca şcolii
care funcţiona în castelul unui grof, el însuşi mare
colecţionar de cărţi, după cum a aflat mai târziu, după
care a devorat cu nesaţ cărţile din biblioteca comunală,
trecând cu o iuţeală teribilă de la Mark Twain la Fănuş
Neagu, de la Dumas-tatăl la Constantin Chiriţă, de la
Dickens la Hector Malot, de la istorii literare la cărţi de
mitologie, de la cărţi de istorie la Jules Verne, de la Ion
Creangă la Thomas Hardy. Citea neîntrerupt ore în şir,
iar atunci când se desprindea de cărţi şi ieşea în lume se
simţea cu un cap cel puţin deasupra celui mai înalt
bărbat din ţinut. Îngrijorat, fratele său cel mare a apărut
într-o zi însoţit de un prieten de-al lui de la oraş, mare
inspector de limba şi literatura română în judeţul lor,
care l-a chestionat pe Nicanor cu destulă severitate,
conchizând, la sfârşitul „consultaţiei”, că ar trebui să i se
interzică pruncului categoric să citească şi altceva decât
era indicat în programa şcolară. Drept urmare, acesta
se repezi cu şi mai mare furie asupra rafturilor
bibliotecii comunale, trecând cu o şi mai mare iuţeală
de la cărţile poliţiste la cele ştiinţifice, de la Iliada şi
Odiseea la Biblie, de la Tom Jones la Mizerabilii, de la
Don Quijote la literatura SF, de la Coşbuc la
Topârceanu, de la Eminescu la Otilia Cazimir ş.a.m.d.
Încă de pe atunci începuse să devină ultimul om; la
şcoală diriginta lui se lepădase de el şi îl proteja evident
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pe fiul unui poliţai instalat de curând în comună, un
mucea lui flaimucea miop, cu obrajii plini de bube, care
le flocăia pe fete de le săreau fulgii şi ele în loc să-l evite,
se lăsau cotrobăite guiţând de plăcere…
Adolescenţa a avut pentru el gustul eşecului repetat. A
pierdut, rând pe rând, toate războaiele pe care le-a
purtat. A fost silit să înveţe lecţia aspră a renunţării,
amânării şi aşteptării. Senzația că e ultimul om, care nu
există decât ca proiecţie a sa într-un viitor ceţos,
tenebros, incert, s-a accentuat. Pe lângă alte vicii, mai
mult sau mai puţin maligne, a deprins viciul dispariţiei.
Dispărea, de pildă, în toiul unei dispute, lăsându-şi
partenerii cu frazele începute şi neterminate; pleca fără
să se uite înapoi. Sau dispărea în mijlocul unei
petreceri. O făcea atât de discret încât nimeni nu-şi
dădea seama, abia într-un târziu, dacă cineva îi remarca
lipsa, ceilalţi ridicau din umeri, să fi fost printre ei în
noaptea aceea?! Sau, mai bine nu se înfăţişa la întâlnire,
dispărea înainte de a fi apărut, cum ar veni. Avea
desigur justificările sale, îi plăcea să creadă că instituie
dictatura imaginarului asupra realului, că epuizează în
imaginar ceea ce nar fi putut decât săl plictisească în
realitate. Aproape toate poveştile sale de iubire,
tumultuoase, la început, s-au isprăvit astfel. Pentru el,
adolescenţa e oul cel fals în cuibarul vieţii.
În prima sa tinereţe Nicanor s-a livrat excesului. Atunci
a experimentat cu fervoare limita, coborând în abisul
foamei şi al beţiei, al tuturor formelor de beţie, mai
puţin cea sexuală, de la devoţiunea mistică la prăbuşirea în zoaiele şi nămolul excesului de alcool.
Nu e de mirare că în a doua sa tinereţe Nicanor s-a
retras din lume. Şi-a luat bocceluţa cu puţinele lucruri
de care avea absolută nevoie şi a pornit în pribegie. A
bătut la poarta primei mănăstiri ortodoxe unde a fost
primit fără multe formalităţi. A plecat mulţumind, dar
deloc mulţumit. A intrat apoi în a doua mănăstire unde
a fost la fel de lesne primit. Dar nu a stat multă vreme
nici acolo, căci el căuta odihna în Hristos şi dădea peste
pizmă, bârfă, delăsare. A trecut munţi şi ape ca să adaste
într-o mănăstire taoistă. A zăbovit câţiva ani acolo,
răpit de felul cu totul miraculos în care liniştea lumii se
topea în abisul tăcerii dintru începuturi. Dar a trebuit
să plece, căci trăind cu totul abstras de la cele lumeşti,
cufundat în abisul tăcerii, Nicanor a început să resimtă
dorul rostirii. Şi s--a adresat bananierului de alături,
păsărilor din preajmă, peştilor invizibili din bazinul cu
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apă cristalină, frunzei, pietrelor şi firului de iarbă, dar
s-a vădit că nu e de ajuns.
Şi atunci Nicanor a revenit printre oameni. Aşa se face
că, la bătrâneţe, cafeneaua a devenit pentru el templu,
un loc, adică, în care se oficiază religia întâlnirii.
Însă Nicanor a dispărut iar. Definitiv, de astă dată.
Făcând curat în garsoniera unde Nicanor şi-a dus traiul
la bătrâneţe, menajera sa a dat peste nişte terfeloage pe
care scria Caiet sinucigaş 1, 2, 3 ş.a.m.d. Bineînţeles că,
negăsindu-le nici un rost, nu a făcut totuşi prostia de a
le arunca la gunoi, ci le-a predat unuia dintre prietenii
săi de cafenea. Omul de hîrtie cu coperți de carton a
socotit că textele de acolo, sau măcar o parte dintre ele,
merită a fi cunoscute de toată lumea. Aşa s-a născut
cartea aceasta. Este un mic omagiu postum adus
ultimului om care știa citi urmele rostirii pe albul
tăcerii.
NOTAŢII DISPARATE
***
Dumnezeu s-a retras din lume. Lucrurile au rămas
goale ca nişte cochilii. Unele sunt pline de nisip sau de
pământ. Altele au fost curăţate, vopsite şi înşirate în
chip de mărgele. În altele ard mici lumânări în
amintirea zeului dispărut.
Dumnezeu este dincolo de fiinţă şi nefiinţă, dincolo de conceptele despre El, dincolo de atributele Sale
cele mai înalte şi sublime, dincolo de orice înţelegere. El
locuieşte în vidul primordial şi tăcerea îi este limbaj. A
zăbovi întrînsul înseamnă a sparge Eul.
***
Afirm că, decât să mă laud cu un roman, sau cu mai
multe culegeri de nuvele şi povestiri, ba chiar cu o suită
de piese de teatru, prefer să adun în taină texte, să
alătur fragment lângă fragment. Patimă de colecţionar:
din toate călătoriile mele m-am ales cu o grămăjoară de
pietre.
E un mod de a recepta lumea pe pipăite.
E un mod de a-mi pipăi marginile (limesul existenţial!).
E un mod de a-l amuşina pe Dumnezeu.
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***
Chiar, ce prejudecăţi am?
Încerc să gândesc liber, să mă comport dezinhibat şi
spontan, în dispreţul convenţiilor şi prejudecăţilor de
orice fel. Asta nu înseamnă c-aş fi la adăpost de aşa
ceva. Sunt tolerant până la un punct căci nu-mi place
fanatismul. Detest vulgaritatea, mitocănia, trufia. E
adevărat, prefer compania oamenilor de rând; mă simt
mai liber în preajma lor decât în aceea a snobilor,
artiştilor & compania. Am spus-o şi o repet: aş fi fericit
să las în urma mea o umbră luminoasă…
Sper ca nici măcar prejudecata lipsei de prejudecăţi să
n-o am.
***
Iubirea cea mare nu are nevoie să fie irigată de izvorul
dorinţei. Planând deasupra mlaştinii instinctelor, ea va
face din întâlnirile de fiecare zi, de fiecare ceas, ale
privirilor, ale mâinilor şi buzelor, din atingerile
trupurilor şi din salturile şi răsucirile cuvintelor un
dans care este o risipă de graţie, supleţe şi bucurie
împărtăşită. De altfel, bucuria nici nu există dacă nu
este împărtăşită; o bucurie egoistă este un atentat la
bunul simţ, o mostră de egoism şi nesimţire care trimite
insul înapoi, în lumea cavernelor. Iar ca dans iubirea nu
are nici o finalitate; este artă pură, pământ al
făgăduinţei. Un dans fără început şi fără sfârşit, aceasta
e iubirea sau măcar amintirea lui, înscrisă în memoria
umanităţii… O dâră, o urmă a sa se răsfrânge asupra
conştiinţei fiecăruia.
***

viaţă între geamurile prăfoase, linse de o lumină sălcie,
nesănătoasă, vacile domnului foşgăie pe sub gardurile
putregăioase, câinii îşi lasă uitate bucăţi de blană pe
gardurile din plasă de sârmă ruginită, iar oamenii
umblă ca beţi printre picioarele răşchirate ale zilei.
Uriaşă dezamăgire: pe măsura aşteptărilor. În plus, nici
prietenul său cel mai bun, poetul, n-a dat nici un semn,
ca niciodată, anul acesta. Taman. Şi atunci s-a pus pe
băut. Şi a topit doi litri de ţuică în trei zile, de era să
rămână paralizat, de nu să orbească. Făcuse atac
cerebral ischemic. Avusese noroc, carevasăzică.
MELANCOLIA
Melancolia este liniştea de după cutremur. Echilibrul
interior e rupt, plăcile tectonice ale fiinţei sunt
deplasate, încălecate unele peste altele, peste ruinele
edificiului existenţial trece lună. Te uiţi în jos şi ţi se
pare că n-ai tras barca de la mal. Asta ce-o mai fi? E un
vers celebru al cărui sens îţi scapă. De fapt îţi scapă
sensul. Nimic nu are nici o noimă. Haosul domină o
lume încremenită în vid. Din acest impas nu se poate
ieşi. Ai dormi până la sfârşitul lumii dar nu poţi închide
un ochi. Melancolia contemplă dezastrul incapabilă să
schiţeze un gest, nici de implicare, nici de detaşare. Ea
este dezastrul însuşi care se contemplă incapabil să… şi
atunci se trezeşte vocea patriotului naţionale: „Mişcă,
loază!” şi o seamă de soldăţei cu cazmale în mâini,
însoţiţi de câini, apar, soldăţeii sapă, câinii amuşină,
doar, doar vor da de niscaiva supravieţuitori, molozul
răscolit, eliberează o duhoare de leş, se aud scâncete şi
vaiere în praful care acoperă soarele, melancolia se
simte trântită pe o masă de operaţie şi hăcuită fără chef
şi mai ales fără nici o logică. Şi atunci se ridică de acolo,
înaintând chinuit, aşa sângerândă, prost cusută, ca un
Frankenstein total debusolat, înspre un cotlon, un
ungher din fundul lumii…
A bătut în fundul lumii cineva? Nobody.

Prietenia, ca şi iubirea, are nevoie de întâlniri. Chiar
dacă acestea au loc doar prin intermediul epistolelor, de
pildă, ele sunt imperios necesare, ca să mă exprim
astfel… Unul dintre prietenii mei se află în preajma
sărbătoririi vârstei de 50 de ani. S-a întâmplat să fie la
intrarea în noul mileniu, într-un februarie lălâu şi
balcâz. Având un acut simţ al colosalului, acesta visa
PLICTISEALĂ
mari cataclisme: geruri cumplite, nămeţi până la
streşinile caselor, viscole; aşa şi nu altfel ar fi trebuit Afară e vipie, din când în când se iscă din senin o rafală
natura să preîntâmpine intrarea sa în cel deal doilea care izbeşte uşa deschisă imprudent a garajului, izbindlustru. Când colo, afară e cald, muştele s-au trezit la o cu o forţă dementă şi cu un zgomot infernal, de maşină
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proaspăt vopsită, miroase a deşert, amicii – literari sau
nu – se strâng grupuri-grupuri să se ducă într-o crâşmă
cu grădină la o bere unde se înfierbântă teribil
discutând toate subiectele de politică internă şi externă
la zi, plus noutăţile din lumea artistică.
Înăuntru e răcoare şi toate ar fi bune şi frumoase dacă
n-ar da năvală, la intervale regulate, câte un muscoi
dintr-acela bont, albăstriu care face viraje incredibile,
lupinguri spectaculoase, îşi dă drumul în picaj, urcă şi
coboară cu motoarele turate la maximum; gălăgia e
insuportabilă şi după ce l-ai păcălit, trăgând perdeaua şi
ademenindul, 99 % din cazuri acceptând provocarea şi
izbindu-se de geam să-l spargă precum nişte kamikadze
pe invers care se aruncă în gol ca să-şi scape pielea iar
nu să-l salveze pe Împăratul muştelor şi implicit
Regatul jegului şi gunoaielor veşnice, te uiţi la părosul
animăluţ albăstriu înaripat cum alunecă împingând din
picioruşe pe apa îngheţată a sticlei ca un campion al
gheţii care evoluează cu o măiestrie sinucigaşă, tragi
perdeaua la loc ca pe un giulgiu, o împingi discret cu
ambele mâini prinzând vietatea în plasă, o simţi cu
buricul degetelor, apoi îi tragi un bobârnac care o
trimite urgent pe lumea cealaltă, vai, de-ar şti
vedantiştii cu ce te ocupi tu, scriitor ignorat de tine în
primul rând, ar interveni hotărât pe lângă asprii lor zei
să-ţi ia înapoi pe vecie harul. Pedeapsa zeilor din cerul
Vedantei e mai cumplită însă căci, o dată crima
înfăptuită, ucigaşul rămâne cu obsesia zgomotului de
motoraş de avion de luptă în cap; dar nu e numai atât,
nu sunt numai auzeniile ci şi vedeniile care îl chinuie;
peste tot el vede puncte negre-albăstrui în mişcare, aşa
încât privindu-l de departe cum se învârte ca un titirez,
aleargă, se repede intempestiv când într-o parte când în
cealaltă, fix ca muscoiul care acum zace pe fundul
găleţii de gunoi sau pluteşte pe apa trasă de la WC
înspre gura canalului şi de acolo mai departe, cu puţină
imaginaţie îl puteţi contempla în gura chitului, dragi
ascultători şi telespectatori…

puştană cu nişte pantofi 46 în picioare, înfăşurată în
enşpe mii de rochii murdare, cu o hălăciucă de păr
împletit în două cozi ciufulite pe capul terminat întrun
bot ascuţit; şedeau la stop şi, să vezi minune, debiluţa la
prins de braţ pe lungan, i s-a uitat galeş în ochi,
sporovăind nu’ş ce, vreme în care tăntălăul îi surâdea
cât de tandru putea el, lumea îi ocolea grăbindu-se să
treacă de cealaltă parte a bulevardului dar ei stăteau
acolo fără să le pese de nimeni şi de nimic, îi uitase
Dumnezeu într-un moment de încântare care se
prelungea nefiresc. I-am lăsat şi eu în plata lor, dar
imaginea mă obsedează: singură iubirea e capabilă de
miracole în lumea aceasta lipsită de har!

***
O fetişcană îşi rumeneşte sânii la lumina lunii în faţa
Casei Poetului din incinta mănăstirii din mijlocul
pădurii.
Criticul, prozatorul şi poetul şi-o dispută. Pun
prinsoare. În prezenţa ascetului imparţial: cel ce are s-o
cucerească nu va fi conturbat de ceilalţi. Îşi încearcă pe
rând norocul dar, când poetul porneşte la atac,
fetişcana nu mai stă pe gânduri. Ceilalţi doi se retrag
spăşiţi, iar ea i se dăruieşte necondiţionat. Întreaga
pădure se umple de miresmele dragostei. Vieţuitorii
sunt gata să înnebunească din pricina erotismului
dezlănţuit între zidurile mănăstirii.
Acesta ar putea fi începutul unei nuvele de dragoste. Pe
care ori prozatorul, ori criticul s-ar putea s-o chiar
scrie...

***
Un tigru indian îşi „inspectează” domeniul; e bătrân,
înfometat, respins…
No comment.

NOTAŢII DISPARATE
***
O pereche inubliabilă: el e lung, uscat, uşor într-o parte *fragment din volumul " Nicanor, ultimul om", în curs
ca Turnul din Pisa şi mult mai în vârstă decât ea, o de apariție la editura Limes din Cluj.
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Sufletele muntelui
M-am desprins de mine parte cu parte –
o metafizică mai veche decât lepra.
Nici vrabia în cuibul muntelui
n-ar fi scăzut atât.
Praful de pe pereţi
era un catalog care-l răsfoim
perete cu perete,
foiţă cu foiţă.
Uneori era bun de-mpachetat –
scriam clar, cu litere de mână
în multe limbi necunoscute-n alte-mprejurări,
ce parte din mine se afla acolo.
O metafizică rapidă
înlocuia partea pierdută
cu un gol de aer.
Dar repet, nici vrabia în cuibul muntelui
n-ar fi scăzut atât.
Şi azi, vin ei, tălmaci cu meşteşug
şi-mi spun,
vrem să cumpărăm muntele
cu toate sufletele lui..

CLELIA IFRIM
Cei născuţi
Sclipeşte îngerul pe coama unui cal
Sclipeşte îngerul pe coama unui cal.
Alb. Alb ca isopul, burete vechi de mare.
Sau ca o zare împinsă înainte.
Nu pot să trec de ea.
Întind mâna să o dau la o parte.
Mă tai şi curge sânge.
Îngerul sclipeşte iar, pe coama unui cal..

Străinele

Zi de târg

Păstrătoarele de cerneluri –
fete în casa mării.
Nu ţin de suprafaţă.
Ies la mal
numai când sepiile nopţii
cu guşa de cerneală,
se zbat în pieptul lor.
Culese-ncet, cu umbră şi cu soare,
sunt duse-acasă,
departe de ocean.

Focar de mâini –
mobilier deschis
ca un stup de primăvară
ce şi-a-nghiţit stăpânul.
Albine de schimb
sunt aceste peisaje.
Se vede-n mijlocul lor
cititorul orb
şi atlanţii scriindu-şi oferta..
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În mod normal, codul sau simbolismul cultural al
cititorului ar trebui să concorde cu cel al autorului – şi
ambele să fie în armonie cu unul global, ca ansamblu
coerent şi ierarhizat al valorilor intelectuale universale.
Însă în prezent cititorului i se cere un efort suplimentar
dacă doreşte o lectură lucidă: el trebuie să se aştepte şi
la posibilitatea ca scriitorul să refuze să mai dea curs
codului cultural clasic şi să încerce să-l schimbe până la
nivel de celulă, adică până la semnificaţiile simbolurilor
(de exemplu, ceea ce toată lumea ştie că este rău este
prezentat ca fiind bine şi invers). În acest caz,
cititorului, pe lângă mijloacele clasice (convenţionale)
de analiză a sensurilor textului, îi mai rămâne la
dispoziţie o tactică: să-l identifice, printre rânduri, pe
personajul-autor şi să-i urmărească stările şi reacţiile
faţă de cursul acţiunii şi faţă de deznodământ.

ALEXANDRU DAN
Gothic uber alles sau despre fantastic şi
realism în literatură
Deşi orice operă literară, oricât de fantastică,
încearcă să pară cât mai verosimilă şi deşi cititorii,
conştienţi fiind că au de-a face cu o fantezie, resimt,
mai mult sau mai puţin, acea foame de a „realitiza”
fantasticul, adică de a da credit evenimentelor trăite
prin lectură, atunci când vorbim de SF şi Fantasy, e
limpede, nimeni nu se aşteaptă la realism, şi mai ales nu
în aspectele ieşite din comun ce caracterizează aceste
genuri.
Când vorbim de fantasticul abordat de scriitori precum
Mircea Eliade, V. Voiculescu etc., din nou, deşi conţinutul operei ar putea fi unul realist, însăşi această
denumire de „fantastic” îi neagă din start verosimilitatea, indiferent de conţinut.
Pe de altă parte, există abordările realiste (proza poliţistă, de aventuri, romanul istoric, thriller-ul ş.a.), în
care nu se dă nicio atenţie elementelor fantastice, dacă
cumva acestea ar fi prezente.
Grosso modo, chiar dacă se întrepătrund şi sunt proprii
tuturor genurilor literare, să evocăm cele două modalităţi principale de transmitere, respectiv înţelegere a
mesajelor unei opere: modul alegoric, simbolic etc., a
cărui decriptare face apel la cultura acumulată de cititor
şi un mod ad litteram de receptare – probabil, preferat
de o majoritate din ce în ce mai largă a publicului.
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Revenind, ceea ce ne sugerează modul în care ar trebui
să înţelegem sensul şi mesajul unui text este, înainte de
toate, însăşi denumirea genului literar în care acesta se
înscrie în mod declarativ; dacă ştiu că e vorba de
fantasy sau SF, ca cititor sunt „obligat” să nu iau
lucrurile „ad litteram” – chiar dacă, din punct de vedere
al conţinutului, ar fi poate cazul. Invers, dacă ştiu că
este vorba de o specie literară realistă, voi acorda
scriiturii respective, din oficiu, acea încredere pe care o
reclamă realismul: cenzura mea interioară ia o pauză,
sunt gata să accept că realitatea operei se suprapune
perfect cu realitatea de zi cu zi, chiar dacă în cea mai
mare parte ar putea fi vorba de ficţiune, şi sunt tentat să
receptez mesajul ad litteram; mă aştept la o lectură mai
relaxată în ceea ce priveşte decriptarea sensurilor, deşi
nu neapărat la una uşoară, şi aceasta în funcţie de
tehnica literară utilizată.
Ca atmosferă, genul gothic este caracterizat prin gravitate, care, corect dozată, invită la reflexivitate, în vreme
ce fantasy-ul şi SF-ul induc o stare mai relaxată
cititorului (evident, în mod diferit). Sigur, cu cât se
apasă mai mult pe pedala gravităţii, cu atât mai mult
starea de reflexivitate este mai descurajată, rolul
cititorului devine tot mai pasiv şi greutatea senzaţiilor
ameninţă să dea la o parte sensul sau mesajul operei,
când acestea există, punându-se pe ea însăşi în prim
plan şi ajungându-se astfel la „horror”.
Eroismului propriu heroic fantasy-ului gothicul îi
„opune” „posteroismul”, un eroism autoignorat ameste-
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cat cu o anumită doză de mizantropie, indusă de efectele pe care le are viaţa de zi cu zi asupra sentimentelor
noastre pure – sau pure cândva.
Genul gothic este un… personaj care are „în sânge”
tendinţa de a merge în căutarea unor cauze (vezi
ancheta poliţistă) învăluite în mister, un mister cu atât
mai supraomenesc (asemănare cu motivul „căutării”
(iniţiatice) proprii heroic fantasy-ului), cu cât şi
apăsarea sentimentelor este mai mare. Fascinat mai
degrabă de perspectiva atingerii cu degetul transrealul
decât de transreal însuşi – logic (întotdeauna logic!),
odată misterul dezlegat, dincolo de frontiera dintre
lumi, aşa cum subconştientul i-o şopteşte, va putea
scăpa şi el de teribila-i apăsare… Sau poate nu? Şi de
aici permanenta ameninţare a tragicului.
Interiorizat şi însingurat, deoarece este „altfel”, chemat
să fie mai mult decât este (condiţie asemănătoare, de
altfel, cu cea a scriitorului, în general), veşnic
nemulţumit de prezentul din ce în ce mai meschin, dar
şi de viitorul probabil care, cu infailibilitate, pare că
abandonează valorile probate de-a lungul istoriei de
care el se simte legat şi care îl ajută să discearnă între
bine şi rău – între binele şi răul unei situaţii, între, pur
şi simplu, a fi bun sau a fi rău –, el este gata să dea
cunoscutul pentru necunoscut sau pentru acel altceva
decât banalul cotidian şi se află într-o perpetuă căutare
de a trăi (în viitor) un trecut care să se ridice cu
adevărat la nivelul valorilor pe care le-a generat.

Singura specie literară care poate sta alături de SF şi
fantasy fără să-şi piardă pretenţia asupra realismului şi
care, în acelaşi timp, la modul cel mai credibil, poate
cuprinde şi elemente ce ţin de supranatural, este gothicul.
Acesta din urmă permite modul cel mai realist de a
aborda supranaturalul, un supranatural fie imaginat,

fie considerat ca făcând parte din… viaţa reală, atunci
când concordă cu accepţiunea spiritualităţii tradiţionale
(creştine), ca spaţiu în care, de altfel, gothicul îşi are
rădăcinile.

În mod ironic, exagerările specifice genului oferă
echilibrul perfect dintre cunoaşterea convenţională a
imediatului şi contactul cu necunoscutul “de dincolo”.
Iar cititorul nu este trimis, aprioric, nici înspre
interpretarea exclusiv alegorică, nici înspre cea literală,
totul rămânând la latitudinea sa, el având ocazia să
apeleze oricând la oricare din modurile de receptare
avute la dispoziţie, pe măsură ce avansează în lectură.
Despre textul gothic nu se poate spune decât după
închiderea cărţii dacă a fost „fantezie” sau nu. Sau poate
nici atunci. Şi aceasta în funcţie de capacitatea noastră
de interpretare.
Adevărul, acel adevăr căutat instinctiv de cititor, poate
fi prezent sau nu într-un text, însă cu certitudine poate
fi prezent în interpretarea acestuia.

Este un „nobil decăzut” şi dezinteresat, rebel faţă de…
ordinea rebelă (aşa cum, ca gen literar, a apărut ca
reacţie la raţionalismul excesiv al iluminismului),
veşnic apăsat de o chemare adâncă şi neştiută de care
nu poate scăpa, aşa cum nu poate scăpa nici de răul şi
nici de binele (!) din viaţa sa, blestemat să fie om
adevărat, blestemat pentru că vede răul, conştient că nu
deţine puteri de zeu dar inconştient că este un semizeu;
este cel care anticipează Sfârşitul cu mult înainte ca
acesta să-şi facă apariţia, care suspină când ceilalţi
râd…
Atunci când ultimul om va dispărea, cineva va suferi de
unul singur pentru toţi. Acela este gothicul. Patetic?
„Fantasy”? (Lui oricum nu i-ar păsa!) Nu, este realism
în stare pură. Deoarece el nu poate altfel, nu are încotro...
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zeilor”. (Laertios).
Dar somnul lui Epimenides din peştera lui Zeus
Diktaios trebuie să fi fost unul iniţiatic, de vreme ce, „el
însuşi spunea că avusese parte de un vis în care i s-au
ivit zeii şi glasurile zeieşti şi Adevărul şi Dreptatea”,
relatează profetul în Epistola către Tit.
Înţelegem, aşadar, că cercetătorul celor divine şi-a
dobândit toată ştiinţa chiar de la zei, în somn.
Dezvelindu-şi învăţătura la trezire, i-au spus
Epimenides, adică „spiritul de după somn”.

VIRGIL DIACONU

Faima celui trezit din somn ajunsese între timp la
Atena, care suferea în vremea aceea de ciumă şi
dezbinare. În speranţa vindecării, atenienii trimiseră
după Epimenides o corabie. Acesta purifică oraşul şi
alungă ciuma, mântuind cetatea. Drept răsplată,
atenienii i-au oferit bani mulţi şi mari onoruri. Dar
purificatorul n-a cerut nimic altceva decât o ramură
din măslinul cel sfânt.

Epimenides, spiritul de după somn*
„Pe cele nevăzute dovedeşte-le cu cele văzute.”
Epimenides
Epimenides, poetul epic din Cnossos (Creta), a trăit în
ultima treime a secolului al VII-lea î. Hr., fiind
cunoscut mai cu seamă pentru vindecările sale magice,
puterile divinatorii şi profetice. Era socotit al şaptelea în
rândul înţelepţilor, căci „el părea să fie iubit de zei şi
iscusit în cele sacre, adică să aibă duh inspirat şi
iniţiatic”, spune Platon într-unul din dialogurile sale.
Din cartea Despre vieţile şi doctrinele filozofilor, a lui de
Diogenes Laertios, aflăm că Epimenides a scris o
Theogonie în 5.000 de versuri, o lucrare în versuri
despre naşterea cureţilor şi corybanţilor şi Despre
sacrificii, în proză. Tot lui i se atribuie Purificările, în
hexametri, Creticile şi Oracole, în poză.

Lobon din Argos afirmă că ar fi ridicat la Atena
Templul Eumenidelor, fie ca semn că îmblânzise
Furiile, fie că doar se gândea să împlinească acest lucru.
Tot la Atena a vrut să înalţe un templu nimfelor, dar a
fost oprit de glasul coborât din cer: „Nu către nimfe,
Epimenides, ci lui Zeus”.

Stranie este însă povestea vieţii sale şi trebuie că ea a
cântărit cel puţin tot atât de mult cât faptele ce i se
atribuie. Plecat într-o zi de acasă, în tinereţe,
Epimenides găsi înspre seară peştera lui Zeus de pe
muntele Ida, unde adormi. Când se trezi, se întoarse la
ai săi şi, „pătrunzând în locuinţa sa, dădu peste unii
care-l întrebară cine este, până ce, descoperind pe fratele său mai tânăr, ce ajunsese între timp bătrân, află de la
acesta tot adevărul. Trecuseră 57 de ani. Făcându-i-se
astfel faima printre toţi elenii, fu socotit un ales al

„Pretindea, cu privire la sine, că ar fi trăit în mai multe
rânduri”, scrie Laertios în cartea sa, iar vieţile acestea
trebuie să fi fost altele decât cele trei dovedite deja: viaţa
de efeb de dinaintea somnului din peştera lui Zeus
Diktaios de pe muntele Ida, aceea din visul în care i sau ivit zeii şi glasurile zeieşti, şi aceea de după somn,
când şi-a dezvelit puterile şi a scris Theogonia, a purificat cetatea Atena şi a înălţat altare şi temple.
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De la Demetrios aflăm că el nu stătea la masă cu
nimeni şi că se hrănea cu un aliment primit de la nimfe,
făcut din seminţele de nalbă, asfodel şi miere, pe care îl
ţinea într-o copită de vită. Templul pe care a vrut să-l
înalţe nimfelor trebuie că se voia un dar în schimbul
hranei secrete primite de la ele.

Platon, filozoful, a văzut în Epimenides „un bărbat cu
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har divin, o rudă de-a noastră, care a săvârşit unele
ritualuri sacre, câte îi poruncise Zeul”. Alţii l-au numit
mag, adică cercetător al rânduirii divine a lumii şi au
pus purificările sale în rând cu daimonul lui Socrate şi
binele lui Platon. Iar cei care l-au nesocotit au făcut-o
spre pierderea lor. (Vezi Apuelius, Apologia). „Dar cel
mai de seamă lucru este că, iniţiind în mistere şi
sanctificând cetatea prin expiaţii, purificări şi ctitorii,
Epimenides o făcu supusă dreptăţii şi mai deschisă
către buna înţelegere”, spune Plutarh, în Solon 12.
De la cel iscusit în cele divine ne-a rămas, între altele, şi
versul: „Pe cele nevăzute dovedeşte-le cu cele văzute.”
Cât despre el, săvârşindu-se din viaţă, în anii târzii i s-a
găsit pielea împestriţată cu tot felul de litere. (Suidas).

MARIA BERENY
Mă repet...

* Textul face parte din volumul Atelierul de fluturi, aflat
în lucru..

Mă repet cum
se repetă frunzele
Cum se repetă și
iarba și anotimpurile
Se repetă și
totuși sunt altele
Mă repet și
totuși sunt alta

11 septembrie 2001
E haos deplin.
Apa e cer, iar cerul e apă.
Cei vii, rugîndu-i pe morți
să iasă din groapă.
Începe judecata din urmă.
Tăcere deplină.
Groaza este stăpînă peste omenire,
Se respiră printr-o singură gură.
Acum e momentul suprem. Se va vedea
Cine se duce de tot și…cine rămîne.

ALTER N AN ŢE

61

TANKA AFTER AKIKIO YOSANO
This winter will end
& with it our inertia
Spring brings renewal
We’ll throw open the windows
& fuck on the winds of change

JAMES MEREDITH
*
on their way to school
kids jump to reach the branches
cherry blossoms fallat
*
în drum spre şcoală
copiii săltând ating ramurile cad flori de cireş
*
on a warm still day
time fairies in the meadow
wait for the wind’s kiss
*
într-o zi inertă, caldă,
puful păpădiei din luncă
aşteaptă sărutul vântului
*
winter’s silver sky
reflected in the river clouds flow like icebergs
*
cerul argintiu al iernii
reflectându-se în râu norii, iceberguri plutitoare
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TANKA DUPĂ AKIKIO YOSANO
Se duce şi iarna asta
& odată cu ea lâncezeala noastră.
Primăvara aduce primenire.
Vom deschide ferestrele larg
& nu vom lua în seamă vântul schimbării.

LEDA
The downward gaze, the braided
plait, willful strands caressing
the cheek & angled nape. The
secret smile, the parted
lips, the blush of Zeus’s
blessing. You gave birth
to Beauty, Leda, it was
Man who did the killing.

LEDA
Privire lungă, abătută, şuviţe
împletite, fire îndărătnice mângâind
obrazul & ceafa conică.
Zâmbet tainic, buze
întredeschise, împurpurarea
binecuvântării lui Zeus. Tu ai zămislit
Frumuseţea, Leda, şi Omul
a ucis-o.

Versiunea în limba română de: Olimpia IACOB
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***
vibraţia clopotelor –
o umbră desprinsă din mine
se agaţă de lună

LAURIAN LODOABĂ
sertare de nisip *
***
copacii leagănă umbra lunii –
mâna ta risipeşte
cenuşa dintre noi

***
pe câmpul cu maci –
stelele căzătoare

***
cuiele tale ruginite
spălate în lacrimile
nevinovăţiei de copil

***
eu tot sper
ca un lăstar de trestie
să crească din cer
până la mine

***
mugurii verzi din salcia bătrână –
picături de rouă
pe nuferii cruzi
din bălţile copilăriei

TOAMNĂ
***
ultima zi de iarnă –
un fulg de cristal
mă izbeşte în frunte

***
lipit de durerea mea
rescriu cu sânge
cenuşa cuvântului

se scurge timpul
ca sângele din rană –
o ceaţă albastră
se furişează-n cetate
cade ca o ghilotină
peste smocuri vestejite de iarbã

* din antologia: Laurian Lodoabă, James Meredith- Sertare
de nisip / Drawers of sands. Traduceri în limba română:
Olimpia Iacob. Versiunea în l. engleză: Olimpia Iacob &
James Meredith. Editura Timpul, 2014.
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Era un murmur
n-am văzut aerul
pe prundurile negre
dansând
n-am auzit ceața
murind
pe colinele verii
tinerețea era
un murmur
care nu se mai sfârșea

GEO GALETARU
Încă nu se auzeau aripile păsării

Ei sosesc odată cu noaptea

am mers cândva pe un drum de seară
credeam că pașii mei sunt stele în văzduhul
de dincolo.
credeam că îngerii poartă pe umeri
frunze albastre.
inima mea alerga prin iarbă ca o gâză buimacă.
de sus cădea o pace o pace albă și curată.
era un ceas când lumea înflorea cu mirare.
am mers cândva pe un drum de seară.
încă nu se auzeau aripile păsării negre.

Ceea ce nu ne mai amintim
fac gesturile cunoscute. creanga
de măr e în ochiul acela invincibil.
spun un cuvânt, el urcă până la cer:
nimeni nu aduce dovezi despre cenușa înserării.
vom fi acolo când timpul își va lua zborul
ca un copac înflorit. și timpul nu va mai avea
nume, nici semnul durerii nu-i va mai da
târcoale. e bine. fac gesturile cunoscute.
mă opresc și o iau de la capăt:
viața e ceea ce nu ne mai amintim.

ei sosesc odată cu noaptea.
ei sunt liniștiți și au pleoapele străvezii.
mersul lor seamănă
cu plutirea copacilor pe cer, și nimeni
nu le întinde mâna, nu le adresează
cuvinte de îmbărbătare. nimeni
nu le toarnă vin în pahare. fiindcă ei
sunt ușori și înspăimântători ca umbra.
ei
sună din goarne de ceață
și iarna vine pe neașteptate
pe urmele lor, ca un animal
strălucitor și plin de mânie.
Ei sosesc odată cu noaptea.
și nu mai pleacă niciodată.

©
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Adrian Grecu - PASĂREA

gemuleţul de servire. Din când în când strâmba doar din
colţul gurii, trecându-şi mâna dreaptă prin părul său
negru şi creţ ce contrasta destul de tare cu tenul parcă de
un alb bolnăvicios. La un moment dat îşi muscă buzele a
nerăbdare, deschise gemuleţul, scuipă afară după care îl
închise rapid la loc.
,,Ai, să-mi bag ce frig naşpa e pe afară. La cum arată treaba, se pare că voi avea o noapte liniştită.“

SILVIU BUZAN
NON STOP

(fragment de roman)
Era o noapte rece de iarnă, în Cluj-Napoca, pe la
sfârşitul anului 1998, cu puţine zile înainte de sărbătoarea
sfânta a Crăciunului. Fiind uşor trecut de miezul nopţii,
oraşul dormea liniştit. Doar ici şi colo la câte un geam sau
altul, câte o lumină se mai încăpăţâna să rămână aprinsă.
Reclamele luminose precum şi iluminatul public contribuiau la crearea unei atmosfere feerice. Toate acestea erau
cu uşurinţă depăşite de puzderia de beculeţe şi ghirlande
ce împodobeau stâlpii, pomii şi gardurile. Din loc în loc
mai apărea câte un ren sau câte un Moş Crăciun care de
care mai colorat.
Din cauza orei târzii şi a frigului străzile oraşului erau
aproape pustii. La un non-stop de pe Calea Bucureşti situat foarte aproape de fabrica Farmec, o reclamă mare cu
Coca Cola nu putea să treacă neobservată. Ea contrasta
destul de strident cu bradul mic şi pricăjit ce era destul de
zgârcit împodobit, aflat chiar în faţa magazinului. Poate
însuşi termenul de magazin nu este tocmai cel mai potrivit
pentru a descrie acel loc, ce era mai degrabă un fel de
chioşc, doar că mai mare şi puţin mai elegant decât unul
obişnuit.
În dosul gemuleţului de servire stătea Botăş Pavel Daniel,
pe scurt Dani căci aşa îi spunea toată lumea, cu privirea
aţintită în gol. Era un tânăr pe la douăzeci şi unu de ani,
potrivit la înălţime cu o constituţie atletică, totusi uşor
supraponderal. Ochii lui de un albastru verzui erau parcă
fixaţi pe bucăţica de stradă ce se putea vedea de după

Cu un aer plictisit duse mâna în buzunar şi scoase din
pachet o ţigară pe care o aprinse apoi cu o dexteritate
caracteristică doar veteranilor în ale fumatului. Nici nu
apucă să tragă bine câteva fumuri că îşi şi făcu apariţia un
client înfrigurat.
-O cafea te rog, spuse el cu o voce spartă, mirosind de
departe a băutură.
Dani, căci aşa îi vom spune şi noi de acum în colo, se uită
la el uşor iritat ascunzându-şi cu greu dispreţul, lăsă apoi
ţigara din mâna, îi făcu omului cafeaua, luă banii fără să
zică nimic şi îi bagă în buzunar.
,,Nenorocitul dracului de alcoolist, face şi el umbră degeaba
pământului. Ce ratat jalnic… ca şi mine de altfel. Ei bine eu
nu sunt la nivelul ăla dar, după cum arată treaba, din
păcate, am tot timpul să ajung ceva în genul lui.”

După ce închise gemuleţul de servire privirea lui se opri la
cutia cu pliculeţele de cafea.
,,Cafeaua asta iară a fost pentru mine… Trebuia să fi
cumpărat de la en-gros mai multe pliculeţe să fac mai mulţi
bani că de nu fac muncă patriotică. Javra asta de patroană
m-ar face, dacă ar putea, să lucrez pentru ea, pe gratis.”

În scurt timp se lăsă din nou absorbit de beculeţele ce
împodobeau stâlpul de peste drum. Stătu aşa o perioadă
de timp ce putu să fie un minut sau o veşnicie, cu privirea
fixată asupra lor fără să fie capabil să facă vreo mişcare,
nici măcar să clipească. Apoi, deodată îşi încruntă
sprâncenele de parcă s-ar fi desmeticit dintr-un vis, băgă
mâna sub tejghea şi scoase un carneţel albastru.
,,Dă-o în măsa de treabă, nu mă pot lăsa nici în halul ăsta,
că de mă las simt că o iau razna bine de tot. Hai să încerc să
mai scriu ceva.”

Tânărul statu un timp cu carneţelul deschis încercând să
continue poezia pe care o începuse deja de câteva zile.
Inspiraţia însă nu voia pur şi simplu să vină, indiferent de
eforturile pe care le făcea.

,,La dracu cu toate. În ritmul ăsta nu am să reuşesc să fac
nimic. Sunt pur şi simplu mult prea obosit pentru ca să mă
pot concentra la aşa ceva. Ar fi fost fain să îmi fi găsit
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altceva de lucru, dar nu a fost să fie. Oricum, ca student, ce
pretenţii pot să am. Dar din nefericire se pare că socoteala
mea cu jobul acesta nu a fost una dintre cele mai fericite.
Prost am fost când mi-am închipuit că dacă o să lucrez la
un non-stop pe timp de noapte, pe lângă banii pe care
speram să îi fac, dar care nu prea vor să se adune, o să şi am
ceva timp să mai scriu câte-o poezie. Dar, se pare că m-am
înşelat amarnic în această privinţă. În primul rând sunt
prea rupt de oboseală ca să pot să mă concentrez şi în al
doilea rând tot mai apare câte-un cretin de client şi mă
întrerupe când îmi este lumea mai dragă. Pe de altă parte
când mă gândesc că atunci când eu sunt la lucru toţi
prietenii mei sunt liberi, este o chestie cât se poate de dată
dracului.”

mea, că de eu nu am să o fac nimeni altcineva nu o va face.”

,,Futu-i mama măsii de treabă, e aproape unu fără un sfert.
Mai am de stat că îmi vine să înnebunesc. Da mai bine să
nu mă gândesc la asta şi să încerc totuşi să scriu ceva. Aşa o
să treacă şi vremea mai repede şi măcar poate reuşesc să fur
şi ceva timp pentru mine însumi. ”

-Cum aşa? întrebă nedumerit omul. Nu ar trebui să
aveţi mai multe în stoc?
-E cea mai scumpă băutură şi nu se prea trece, răspunse
Dani pe un ton vinovat.
-Bine, atunci dă-mi sticla aia şi spune-i şefului tău să
comande mai multe că mai trec pe aici şi am să mai iau.
Ai înţeles, băiete?
-Am să îi spun, bâlbâi el.
Bărbatul plăti şi lăsă un bacşiş aproape cât valoarea
băuturii. Bulversat, Dani se frecă la ochi nevenindu-i să
creadă că aşa ceva se întâmplase pe bune. Înainte să
apuce să zică ceva misteriosul necunoscut se urcă în
taxi şi se îndepărtă în viteză spre cartierul Mărăşti. O
bună bucată de timp se uită lung după maşină, apoi se
uită la bani, după care mai privi încă o dată în direcţia
în care plecase taxiul.

Plictisit şi resemnat îşi încruntă sprîncenele, se uită la ceas
după care oftă prelung.

Încercă în zadar să scrie măcar un singur rând, închise
supărat caietul şi îl aruncă nervos în cutia unde ţinea
gumele de mestecat. Luă o ţigară, o aprinse şi parcă se
simţi ceva mai liniştit.
,,Nu am voie să fumez în interior ha, ha … dar să vedem
cine o să mă prindă.“

După ce trase doar câteva fumuri ochii lui se întristară din
nou.

,,Aşa mă lupt cu morile de vânt… Dacă o ţin în ritmul ăsta
nu o să se aleagă nimic de capul meu! Ce naiba să fac? Pe
moment chiar nu am de ales. Bătrânul nu o să îmi dea
oricum nici un ban, ba mai mult, tot bagă apropouri să mă
mut de-acasă. De parcă nu m-aş fi mutat eu de mult dacă
aş fi avut ceva bani. De parcă nu ar fi destul, fix cu acelaşi
lucru mă freacă şi Lavinia la melodie. Să ne mutăm
împreună… Da, fain, vreau, doar că nu văd cum se va
putea face una ca asta...”

Cu un aer resemnat îşi trecu mâna dreaptă prin păr
strâmbând a dezgust din colţurile gurii, învârti de câteva
ori chiştocul între degete după care îl aruncă de pe
gemuleţ chiar în faţa magazinului.

,,Momentan sunt prins şi blocat ca şi un câine în lanţ.
Partea cu adevărat proastă este că habar nu am când şi cum
am să scap. Să trăiesc tot aşa mi se pare cu totul
inacceptabil. Dar totuşi trebuie să cred în mine, în steaua
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Gândurile lui fură în mod neaşteptat întrerupte de un
taxi ce opri în faţa magazinului. Din el se dădu jos un
bărbat bine, uşor grizonat, însoţit de două dame de
companie. Bărbatul se apropie de gemuleţul de servire şi
întrebă pe un ton uşor răguşit, dar ferm:
-Ce băutură ai? întrebă omul uitându-se fix în ochii lui.
-Doar ceea ce se vede, răspunse el puţin intimidat.
,,Hm, vorbeşte cu un accent destul de ciudat, e clar că nu
este de prin zonă … probabil că o fi de prin state .

-Aha, ok! Bine, bine dă-mi două sticle din Ballantinesul ăla, murmură străinul cu o voce răguşită.
-Îmi pare rău, dar o am doar pe aceea din vitrină.
, ,Ce figuri în cap mai are. Unde naiba se crede, într-un

magazin de lux? Ce, nu vede că e doar un amărât de
chioşc”, îşi zise el în gând.

,,Ai să n-am, mi-a dat ciubuc atâta cât aş fi făcut eu în
trei sau patru zile. La început m-a cam stresat omul, mi
s-a părut chiar antipatic, dar până la urmă a fost un
mare domn cu mine… Mda, uite cum aruncă unii cu
bani în stânga şi în dreapta fără să le pese şi eu sunt
nevoit să stau la o slujbă de genul ăsta. Mă simt de parcă
culeg bumbacul de pe o plantaţie sau de fapt, ca un sclav
vâslaş pe o corabie romană. Faină viaţă, nu am ce să zic
decât, dracul să o ia de soartă ce mi-a fost dată. Măcar
ceea ce urmează de ar fi mai bine... Oricum partea bună
este că am rămas cu un bănişor frumos. Pe cuvânt că o
să îi zic şefei să mai ia nişte sticle de-alea scumpe, că
poate ăla mai trece pe aici, cine ştie, oricum ar fi prea
frumos să mi se întâmple mie aşa ceva.”

ALTER N AN ŢE

El îşi continuă tura de noapte fără să mai aibă niciun
eveniment cât de cât notabil, dar şi fără să fie capabil să
se concentreze, să se gândească la ceva ce l-ar fi interest
cu adevărat. Datorită oboselii şi plictiselii lăsă mai
degrbă timpul să treacă şi el vegetă pe scaun aşteptând
să se facă lumină pe afară. Într-un final tura lui se
termină şi putu porni înspre casă. Străzile începeau deja
să se umple de oameni căci era timpul când
majoritatea oamenilor se pregătea să meargă la lucru.
După ce schimbă două autobuze, intră pe uşa
apartamentului cu două camere pe care era nevoit să îl
împartă cu tatăl său.

,,Trebuie să mă mişc repede să nu mă mai întâlnesc iară
cu handicapatul ăla. Bine că acuma nu este acasă aşa că
am să profit de ocazie şi am să dau un telefon. Prostalăul
crede că dacă a pus lacătul ăla de nu se mai poate roti
dispozitivul de format numerele, eu nu o să pot să îl
folosesc. Ha, ha,... dar se înşeală. Bine că nu a pus lacăt şi
la frigider... dar nu m-ar mira deloc dacă într-o bună zi
nu găsesc aşa ceva. E timpul să o sun pe Lavinia.“

-Aha, frumos, văd că mai dai şi tu pe acasă, spuse
părintele său după ce îi aruncă o privire dojenitoare.
-Acuma am ieşit de la lucru, replică el fără nici o vlagă.
-Vezi că au venit cheltuielile la bloc şi trebuie plătit şi
curentul.
-Da, ştiu asta, recunoscu el cu o voce stinsă.

În loc să formeze numerele doar le apăsă pe clapeta pe
care era pus receptorul. Astfel în loc de zero apasă de
zece ori iar pentru celelalte numere apăsă de tot atâtea
ori cât indică fiecare cifră. Telefonul sună în căminul
şase din Haşdeu. Portarul se duse ca de obicei în
camera şaizeci şi şapte să o cheme jos la telefon.
-Salut pisicuţo! Ce faci?, întrebă el pe un ton voios.
-Ce să fac, pe acasă… dacă pot să zic aşa. Tu?
-Şi eu, am reuşit să te sun că bătrânul e plecat pe
undeva, spuse el fără să îşi ascundă satisfacţia.
-La câte ne întâlnim astăzi?
-Hai să mergem la un suc înainte să merg la lucru. Pe la
cinci e bine?
-Bine, ne întâlnim în acelaşi local? Nu, mergem mai
bine în altă parte că ăla e cam aiurea, răspunse ea.
-Haide tot acolo că e şi destul de aproape de lucru şi
sincer să fiu, mie oricum îmi place locul ăla.

Cu o mână sigură ridică receptorul şi formă numărul
fetei. Cei doi erau de aproape doi ani împreună, de
când era el la începutul anului doi de facultate. Atunci a
întâlnit-o pe ea la balul bobocilor de la chimie.

,,Sper să nu se fi trezit deja bătrânul că aşa nu am nici ,,Sper că acuma nu e portarul ăla cretin cu care m-am
un chefsă îi văd faţa“
certat săptămâna trecută. Oricum, indiferent care e de
Spre neşansa lui tatăl său era în bucătărie.
servici tot trebuie să o cheme jos la telefon.”

,,Este fix de ceea ce am nevoie acuma, şi anume să mă
mai fute şi el la melodie.“

-Şi ce ai de gând să faci în privinţa asta?
-O să le rezolv eu, nu te stresa.
-Ţi-am mai spus de atâtea ori că aicea nu stai ca la
hotel… adică vii din când în când, mănânci, dormi şi
pleci. Aşa ceva cu mine nu îţi merge, nu ai decât să îţi
găseşti alt prost care să te ţină în felul ăsta, dar eu nu
am să fiu ăla.
-Da tată, bine tată, am să le plătesc mâine, cel târziu
poimâine.
-Aşa să faci că de nu îi bai. Eu nu am chef să ţin un
trântor pe spinarea mea. Nu am să te ţin din pensia
mea! E clar? porunci tatăl pe un ton imperativ.
-E clar. Eu mă duc acuma să mă culc.

,,Îmi place pe dracu, dar e ieftin şi chiar că e un pic
aproape de lucru. La cât de prost stau acuma cu banii,
nici nu are rost să mă gândesc la altceva."

Înainte să se întâlnească cu fata trecu pe la câteva

,,Băga-mi-aş ceva în gura lui de gunoi bătrân. Prostalăul second-uri cu haine pentru a-şi cumpăra o altă haină
dracului stă toată ziua la poveşti prin toate cârciumile cu de iarnă şi nişte bocanci.
toţi rataţii şi nenorociţii...“
,,Era şi timpul să îmi mai iau ceva că deja eram de
Scârbit de ziua avută se schimbă în grabă după care se mândră minune cu hainele astea vechi. Şi bocancii, deja
trânti în pat. În doar câteva minute adormi de ai fi trecea apa prin iei şi oricum nu mai merita să îi repar.
putut să tai lemne pe el şi tot nu s-ar fi trezit. Dormi Noroc că am luat bacşişul ăla mare. Poate că ar fi trebuit
astfel neântors până la ora două la amiază. De cum se să plătesc măcar factura la curent ca să nu îmi scoată
trezi, se uită la ceas după care se dădu jos din pat, dădu ochii bătrânul… dar pe de altă parte, mai dă-o dracului,
o tură prin casă, apoi zâmbi satisfăcut zicându-şi în îi zic că nu am făcut mai deloc bani şi cu asta basta. Nu
sinea lui că trebuie să se grăbească.
le pot face nici eu pe toate, şi facturi şi sucuri şi câte o haină.”
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La ora stabilită era deja în localul lui favorit, în Club M,
situat în Piaţa Muzeului la subsolul unei clădiri. Ceea ce
îi plăcea lui acolo era atmosfera relaxată, faptul că era
destul de puţină lumină, dar mai ales preţurile mici.
După zece minute de aşteptare îşi făcu apariţia şi
prietena lui. Era aproape cât el de înaltă, părul şaten
cârlionţat, tenul foarte deschis la culoare. Era îmbrăcată
ca de obicei, elegant chiar sexy, dar cu toate acestea
fără să fie extravagantă. Ea se aşeză pe scaun, îşi scoase
paltonul, îl aşeză pe marginea scaunului liber, după care
îi zâmbi şi îl sărută scurt.
- Ce faci, eşti bine, pari obosit?
-A, nu, sunt cum nu se poate mai bine. Tu ce faci?
Fata îi povesti ce a făcut ea zilele astea, după care
povestiră verzi şi uscate despre diferiţi prieteni comuni.
Timpul trecu pe nesimţite şi pe când se simţeau mai
bine cei doi trebuiră să se ridice de la masă şi să plece.
Era deja şapte fără un sfert aşa că el era nevoit să
meargă înspre magazin.
-Haide, te rog să ne grăbim puţin, că de nu am să
întârziu şi dacă la şapte fix nu am schimbat tura proasta
aia mă dă în gât, spuse el dând semene vizibile de
nervozitate.
Faţa ei se întristă parcă, dar în scurt timp îşi reveni şi
spuse:
-Atâta stres pentru mai nimic, replică ea pe un ton
plictisit.
-Nu e mai nimic, e ceea ce se poate în momentul de
faţă. Mai încolo se va putea mai mult, dar ştii foarte
bine care e situaţia.
-O, da, o ştiu atâta de bine că o visez şi noaptea, spuse
ea cu sarcasm.
-No bine, bine... hai că nu are rost să ne certăm aiurea.
Dacă ai altă idee mai bună de ce nu îmi spui şi atunci o
să vedem ce se poate face.
,,Să critici e foarte uşor, dar ceva concret în privinţa
asta, ea măcar, nu e în stare să facă.”

şi apoi în toată nebunia asta risc să uit de proprile mele
dorinţe.”

-Haide că am ajuns! Vino să te pup şi ne vedem mâine.

,,Îmi vine un pic să explodez, dar nu are nici un rost să o
fac, mai bine mă stăpânesc.”

-Bine.
-Să nu fii supărată, găsesc eu o soluţie. Bine pisicuţă?
promise el pe un ton solemn.
-Bine, bine, repetă ea cu o voce absentă.
-Oricum, am o surpriză pentru tine. Am să ţi-o aduc
mâine când ne vedem. Sunt convins că o să îţi placă.
-Ce surpriză? întrebă ea vizibil reinvigorată.
-Ei, dacă îţi spun nu mai e nici o surpriză, făcu el plin
de importanţă. Hai că ne vedem mâine şi o rezolvăm şi
pe asta.
Ajunsese tocmai la timp pentru a face schimbul de tură.
După ce verificară cu multă atenţie stocul, colega lui de
lucru plecă iar el rămase într-un final de unul singur.

,,Trebuie să fiu tare atent cu grasa. Dacă un pic nu sunt
pe fază mă fură la stoc de nu mă văd. Dă-o în măsa!
Odată tot i-o fac eu la javra asta”.

Se trânti pe scaunul din faţa gemuleţului prin care
trebuia să servească şi începu să aştepte clienţii. Cum ei
întârziau să apară gândurile lui o luară iarăşi din loc.

,,Naşpa treabă, nu am ce zice! Bine că mă stresează şi ea,
de parcă eu nu aş şti foarte bine toate astea. Dar ce
dracului să fac? Nu am cum ieşi din situaţia asta. Măcar
pe moment nu se poate mai mult. Doar dacă aş câştiga la
loto… mda, numai că pentru asta ar trebui să şi joc.”

După ce termină de servit un grup gălăgios de elevi
scoase caietul albastru din plasă, îl deschise şi
încruntându-şi sprâncenele încercă să se concentreze.

,,Trebuie neapărat să o termin astăzi… . M-a pus dracul
să îi promit că îi dau o surpriză. Pe de altă parte oricum
vroiam să i-o dau şi aşa măcar sunt obligat să o termin.
De prea mult timp tot o lălăi.”

Lucrul atât la poezie, cât şi la servit clienţii, mergea tare
anevoios, dar el contină să persevereze. La un moment
dat, când era deja trecut de miezul nopţii, apăru din
nou clientul acela grizonat. De data aceasta nu mai era
însoţit de cele două fete, în schimb venise cu un BMW
superb cu numere de New York.
-Ce faci, băiete?
,,Ce m-am săturat de tot rahatul ăsta, toţi sunt -Bine, mulţumesc, la lucru… murmură el intimidat de
nemulţumiţi de mine. Toată lumea vrea ceva de la mine prezenţa celuilalt.
-Nu dragule, e bine aşa! Stai tu nopţile la non-stopul
ăsta şi lucrează că aşa poate în câţiva ani o să reuşim să
ne permitem şi noi o chirie… M-am săturat să stau cu
ai mei de îmi vine să îmi iau lumea în cap, dar ţie, poate
că îţi place să stai în cuibul părintesc. Nu?
Dani se uită la ea, îşi muşcă buzele şi nu zise nimica.
şi eu oricum nu am cum să le satisfac la toţi nevoile…
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doriţi un pistol?
HERACLIT: În nici un caz. Doar spînzurători pentru
toate potăile care fac legea în oraşul acesta.
MEŞTERUL: Pistoalele sunt foarte bune, să ştiţi!
Priviţi-l pe acesta de pildă…
(Scoate un pistol din dulap şi-l împuşcă pe Heraclit.)

MEŞTERUL: Un idiot.
( Se apropie un tîmplar care vrea să-l măsoare pe cel
mort.)

MEŞTERUL: Nu-i nevoie, prietene. Ultima lui dorinţă a
fost să fie aruncat la marginea oraşului. Hrană pentru
cîini. Ce idiot.

CORNEL TEULEA

( Tîmplarul îl apucă pe cel mort de picioare şi-l scoate din
atelier. )

MEŞTERUL: În oraşul nostru nimeni nu poate fi mai
valoros decît ceilalţi.

Heraclit şi potăile
( Heraclit intră într-un atelier de tîmplărie)
MEŞTERUL: Domnul ce doreşte?
HERACLIT: Spînzurători.
MEŞTERUL: Aici nu se fac decît coşciuge.
HERACLIT: Păcat.
MEŞTERUL: Zău? Şi de ce e atît de păcat?
HERACLIT: Pentru că sunt atîtea potăi de spînzurat şi
nimeni nu face o spînzurătoare.
MEŞTERUL: Potăi? Ce potăi sunt de spînzurat?
HERACLIT: Toate potăile care l-au alungat pe
Hermodoros din oraş.
MEŞTERUL: Eu n-am auzit nimic. Nu ştiu nimic,
domnule.
HERACLIT: Hermodoros este prietenul meu, domnule.
MEŞTERUL: Şi pentru ce a fost alungat din oraş?
HERACLIT: Pentru că era cel mai valoros cetăţean al
oraşului.
MEŞTERUL: În cazul ăsta bine i-au făcut, domnule.
HERACLIT: În cazul acesta am nevoie de o
spînzurătoare în plus.
MEŞTERUL: În oraşul nostru nimeni nu poate fi mai
valoros decît ceilalţi.
HERACLIT: Ce tragedie, domnule!
MEŞTERUL: Eu sunt meşter în coşciuge, nu în tragedii.
Doriţi un coşciug, domnule…
HERACLIT: Heraclit.
MEŞTERUL: Doriţi?
HERACLIT: Nu.
MEŞTERUL ( Deschide un dulap plin cu arme): Poate

Copoiul care a ratat Bremenul
Personajele:
BĂTRÎNUL
CELĂLALT
O VOCE
Decorul: Holul unui apartament. Pe hol se află un cuier
mare şi greu cu oglindă. O vază goală lîngă ea. Un
telefon. Trei uşi. Una din ele este întredeschisă. La un
moment dat uşa de la intrare se deschide şi îşi face
apariţia Bătrînul. Închide uşa, se uită atent în jur, apoi
începe să se joace cu cheile. Zgomotul acestora îl scoate
din cameră pe Celălalt, care-l priveşte perplex pe Bătrîn.

BĂTRÎNUL: Domnule, v-aţi uitat cheile în uşă. Mi-am
permis să vi le aduc.
CELĂLALT: Imposibil. ( Reintră în cameră şi revine
rapid cu o legătură de chei. )
BĂTRÎNUL: Poate că sunt dublurile, domnule.
CELĂLALT: Nu există dubluri.
BĂTRÎNUL: Vedeţi bine că există. ( Agită legătura de
chei. )
CELĂLALT: Ştiu eu bine ce există şi ce nu există!
BĂTRÎNUL: Eşti stupid, domnule!
CELĂLALT: Poftim?
BĂTRÎNUL: Faci afirmaţii stupide, deşi habar n-am
cine eşti.
CELĂLALT: Dar dumneata cine mama dracului eşti şi
ce cauţi în apartamentul meu?
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BĂTRÎNUL (în dreptul oglinzii): E superbă. De unde o ai?
CELĂLALT: Fie că eşti şef de bloc sau de scară, ori
dracu’ ştie ce altceva, eşti nebun, dar nu face nimic…
( Pune mîna pe telefon. )
CELĂLALT: Nimicul! Dumneata! Tot un drac sunteţi,
înţelegi?
BĂTRÎNUL: Prin ce filosofii se spune că Nimicul nu e
nimic, ci e întotdeauna ceva, înţelegi?
CELĂLALT: Ia te uită unde stătea filosofie nimicului şi
Nimicul filosofiei! Ieşi din casa mea! Afară! ( Îi arată
uşa) Ieşi imediat din casa mea şi din sufletul meu. Ieşi!
BĂTRÎNUL: Poate că o să ies, dar nu înainte de-a afla
cum de-a ajuns unul ca tine aici, la etajul trei, cel mai
bun etaj! Şi în apartamentul trei, cel mai bun
apartament! Cum ai ajuns, mă, aici? Eşti chiar aşa de
important?
CELĂLALT: Du-te dracului.
BĂTRÎNUL: De ce să mă duc?
CELĂLALT: De dragul uni principiu.
BĂTRÎNUL: Ce principiu?
CELĂLALT: Omul potrivit la locul potrivit.
BĂTRÎNUL: Să nu-mi vorbeşti mie de om.
CELĂLALT: Atunci o să-ţi vorbesc despre potăi.
Despre jigodii. Despre copoi mai mult morţi şi împuţiţi
decît vii.
BĂTRÎNUL: Mai toţi de pe aici m-au crezut terminat
după ce am zăcut ceva timp la pat, dar s-au înşelat după
cum se vede.
CELĂLALT: Nu-mi pasă!
BĂTRÎNUL: Ar trebui să-ţi pese.
CELĂLALT: Nici să nu te gîndeşti.
BĂTRÎNUL: Dacă mă gîndesc bine, ar trebui să-mi
oferi o cafea.
CELĂLALT ( Intră repede în baie şi revine cu o hîrtie
igienică.): Şterge-ţi mai întîi nările mucoase şi gura
băloasă.
BĂTRÎNUL: Îţi închipui că nu mai am miros? Ha, ha,
ha! Am scris chiar şi o carte medievală pe tema asta.
CELĂLALT: De ce nu una sclavagistă?
BĂTRÎNUL: La urma urmei, Platon s-a făcut băiat de
treabă de la un timp, aşa că poate am să scriu şi o carte
sclavagistă.
CELĂLALT: După cum vorbeşti şi, mai ales, după cum
arăţi, sunt sigur că pe tînărul Marx şi pe bătrînul
Ceauşescu i-ai lins în cur.
BĂTRÎNUL: CEE?
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CELĂLALT ( Îi aruncă hîrtia igienică.): Şterge-te naibii
la gură!
BĂTRÎNUL: Mă plictiseşti cu muzica asta, nu crezi?
CELĂLALT: Dacă-i vorba de muzică, tu ai ratat, aşa
cum ai ratat Bremenul.
BĂTRÎNUL: Ce am ratat?
CELĂLALT: Damascul dulăilor.
BĂTRÎNUL: Pe dracu’. Cartea mea vorbeşte despre
reuşite, nu despre ratări. Eu n-am ratat nimic la viaţa
mea, mă. Cireşte cartea şi ai să te convingi. Ai să afli, de
exemplu, ziua în care ne aflăm, ora exactă, oraşul exact
şi toate celelalte, printre care: 1946, 1956, 1996 şi aşa
mai departe.
CELĂLALT: Nu te mai holba în oglinda mea că o
infectezi.
BĂTRÎNUL: Poate n-ai auzit ce-am spus.
CELĂLALT: Rahaturi.
BĂTRÎNUL: Am spus 1946, 1956, 1996.
CELĂLALT: Mă piş pe reperele tale terminate cu 6.
BĂTRÎNUL: Vrei să spui că nu ţi-e frică de 666?
CELĂLALT: Mai bine cară-te din casa mea.
BĂTRÎNUL: Nu ţi-e frică, mă?
CELĂLALT: Nu!
BĂTRÎNUL pune mîna pe vază şi-l loveşte pe
CELĂLALT în cap. Acesta cade ca fulgerat.

BĂTRÎNUL: Să spui în ziua de azi, la ora asta, în 2007,
că NU ŢI-E FRICĂ este păcat de moarte. După cum se
vede. ( Pauză. ) Astai muzica ce-mi place. Dobitocul ăsta
nu m-a crezut. ( Loveşte trupul CELUILALT cu piciorul.)
Drace, ce mutră moartă are! Ptiu! S-a infiltrat aici, la
trei, ca să mă scoată pe mine din minţi. ( Pauză.) Se mai
băga şi în metafizică porcul dracului. ( Îl loveşte cu
picioarele. ) Incredibil! ( Se uită intens în oglindă.) Să nuţi fie frică este păcat de moarte în 2007, iar secolul XXI
va semăna cu 2007 sau nu va semăna cu nimic! Cine
are urechi de auzit…
Lumina scade grăbită.

O VOCE: Auzi, măi, spintecă-n colţi, e timpul. Haide.
BĂTRÎNUL:Ce?
O VOCE: E ora exactă.
BĂTRÎNUL: Nu…
O VOCE: E ora ta exactă, pricepi?
BĂTRÎNUL: Nu!… Nu vreau…! Cine eşti?
O VOCE: Ar trebui să ştii.
BĂTRÎNUL: De unde?
O VOCE: De la domnul ŞTIE- tot.
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BĂTRÎNUL: Ce vrei de la mine?
O VOCE: Să mergem.
BĂTRÎNUL: Nu merg nicăieri. Asta e casa mea şi nu
vreau să plec din ea, e clar?
O VOCE ( Mai ferm. ): Deloc. Haide!
BĂTRÎNUL: Ce vrei de fapt de la mine?
O VOCE: Să nu mai faci în pantaloni.
BĂTRÎNUL: Ce pantaloni?… Eu… Eu am fost…
O VOCE: Ştiu, ai făcut destul pe tine. Gata. S-a
terminat. Haide!
BĂTRÎNUL: În nici un caz!… În nici un caz acum!…
O să mă duc la Bremen.
O VOCE: Prea tîrziu. Haide!
BĂTRÎNUL ( Disperat. ): Nu!… Nu vreau!… Nuuuu!

Se prinde de cuierul cu oglindă. Acesta cade peste el
şi-l omoară. Întuneric deplin.

_________________________________________
(Textele au fost reproduse cu acordul autorului după:
Cornel Teulea, Teatru minut, cu o prefaţă de Claudiu
Groza, Editura Grinta, 2003 şi Cornel Teulea,
Damnaţii, cu o prefaţă de Mircea Ghiţulescu, Editura
Eikon, 2009. Alte volume de acelaşi autor: La început
roşu, galben şi albastru apoi roşu şi la urmă gri, cu o
prefaţă de Ion Calion, Editura Grinta, 2002; Oraşul fără
memorie, Editura Grinta, 2005.)

RODICA MARIAN
MĂRTURIA VIEŢII
Doamne, iarăşi am ales aşteptarea
Atât de comodă, nehotărârea de fapt,
Tocmai când pulsul împlinirii
Mă ajungea din urmă, furişându-se în pasul meu ciudat,
Iarăşi m-am repliat în simpla, tihnita durere,
Cea dulce, de melc, sublimă, cum ştiu că
Poate fi aura nefericirii, când eşti definitiv împăcat cu ea
– am plutit o dată în extazul ei nepământean,
Desprinsă cu totul de lume, deşi percepţia aceea
M-a cuprins în plină stradă iar senzaţia s-a întrupat,
Fireşte, în nişte umbre prietenoase, colorate intens
Ca nişte marionete de bâlci, în timp ce sufletul mi se usca
De toate întrebările, de toate dorurile,
Bănuind doar o bătrâneţe fără sfârşit
Precum o fericire fără nelinişti
(ştiu mai bine cei ce vorbesc ebraica
de ce folosesc acelaşi cuvânt pentru bătrâneţe şi fericire).
Nimic nu mă sperie cu adevărat, nimic din tot
Ce-i frică omenească (parcă n-ai fi om, mi se zice mereu),
Poate numai neîmplinirea din împlinire,
Aceasta-i groaza care-mi dă fiori
Crezând şi necrezând menirii şi minunilor toate
(cum am stat la poalele Potalei, bucurându-mi paşii
numai cu privirea din tezaurul multelor thangka),
Nişte sunete visate, născute-n auz,
În glasul acela atât de real, ce-mi repeta rar, pe sunete,
M-e-n-i-r-e-a, auzi, ai înţeles, vine, de-acum vine,
Trezeşte-te, ascultă, înţelege, te rog, e un cuvânt,
Un singur cuvânt, menirea, chiar nu auzi?...
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care le-a trecut cu succes, punîndu-şi, ca şi el, viaţa în
pericol, a convins pe cei din timpul său şi apoi pe toată
posteritatea interesată de puterile lui divine că este
supremul trimis pe pămînt să-i înveţe pe oameni
rînduielile vieţii curente, care o luaseră razna, lăsate la
voia unei oligarhii ce se îndrepta cu paşi repezi spre
dispariţia lumii.

GELLU DORIAN
CARTEA DE LA UPPSALA*
30.
După tratamentele făcute, intensiv, Iulius îşi
revenise definitiv, deşi, într-o oarecare măsură, îşi pierduse puterea şi chiar interesul pentru comunicare.
Părea a fi intrat într-un soi de autism geamăn cu
schizofrenia. Trăia mai intens într-o lume a imaginaţiei
lui decît în cea reală, ca acum, cînd alerga alături de
Igor pe plaja de lîngă Astroland. Antrenorul său, aşa
cum l-a numit din capul locului Iulius pe Igor, încerca
să-l provoace la dialog, îi punea tot felul de întrebări
despre ceea ce a putut asimila din cele nouă zile de viaţă
în batiscaful pe care acesta i l-a amenajat cît mai
aproape de forma unei peşteri. Acesta alerga
controlîndu-şi cu atenţie respiraţia, dozîndu-şi energia
pe o revenire fizică totală, conştient că va avea nevoie în
curînd de această condiţie. Următoarele trei luni
trebuiau să includă încă o experienţă undeva în
Nevada. Igor, din teamă să nu se piardă înainte de a
ajunge în Samos, i-a sugerat să renunţe la ea. Dar el era
convins că numai un astfel de impact cu singurătatea
absolută îl va putea pregăti trupeşte şi sufleteşte pentru
marea lui experienţă. Citise, în acest interval de
pregătire, de trei ori cartea lui Carolus Lundius şi nu
mai avea nicio taină despre cele scrise acolo. Intrase în
misteriile Primului legiuitor, parcurgînd cîteva studii
importante în această privinţă. Era sigur că zeul trac a
fost om ca toţi oamenii, dar, prin experimentele sale, pe
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Aceste concluzii le trăgea el acum, după ce îşi făcuse în
cap un stoc de informaţii sistematizate şi, în sfîrşit,
aureolate de cartea savantului suedez. Nicio carte nu a
adunat toate preceptele care au stat la baza primului
mare legislator al omenirii ca acest op descoperit de el
în acea librărie din Uppsala. Era convins că este
singurul deţinător al acestei cărţi rare. Nu ştia că bunul
lui prieten, medicul, intrase de prin iarnă în posesia
unui alt exemplar din ediţia princeps, găsit într-o
librărie din Oxford. Singura care ştia de existenţa
celuilalt exemplar era Alma, care, ascunzînd o astfel de
informaţie, se vedea în pericolul de a fi taxată drept
infidelă, dacă va fi descoperită de Iulius. Însă cum mai
avea foarte puţin din treaba pentru care a fost angajată,
definitivarea notelor şi pregătirea pentru tipar a cărţii,
se îngrijea să părăsească acea carceră în care a stat
aproape cinci sute de zile. Iulius avea doar cele nouă
capitole ale cărţii şi era, în sinea lui, din acest punct de
vedere împlinit. Cartea nu era chiar ceea ce visase el.
Prin această carte dorea să le limpezească mintea
academicienilor de acasă. Cu acest gînd plecase la
traducerea ei. Dar acum se mulţumea şi cu ideea că este
primul care le pune sub ochi o lucrare veche de peste
patru sute de ani care să-i ilumineze. Deşi detaşat de
această perspectivă, trăia cu intensitate momentul cînd
i se va releva zeul în sine şi, prin el, parcursul unei
istorii adevărate pe care dorea să o scrie cînd toate
izvoarele autentice, desecate de bălăriile cultivate peste
ele de istoricii comozi şi oportunişti ideologiile
devastatoare, îi vor fi clare în memoria lui curăţată,
prin aceste experimente, de toate noxele.
Eleonora, pe lîngă grija fetiţei pe care trebuia să
o crească, mamă fiind, a preluat o parte din afacerile lui
Iulius Apolsin, care, cu preocupările lui, nu mai avea
timp de tot angrenajul unei administraţii complicate
cum era cea a Astrolandului. Era foarte aproape de ea
Butoiul Verde, pe care Iulius Apolsin aproape că nici
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nu-l mai vedea prin casă. Uitase parcă de el. În timp ce
oaspetele lui de atîta vreme, obligat la discreţie maximă,
se folosea de această lipsă de atenţie din partea celui cel ascundea în casa lui, observînd că acesta îşi pierde, de
la o zi la alta, uzul raţiunii, a trecut la acţiune în mod
direct, învăţînd-o tot felul de lucruri pe Eleonora,
devenită din pupilă, aşa cum a acceptat-o la început
cînd a venit în casa lor, amantă. La sfaturile lui, aceasta
i-a cerut, mai întîi soţului ei, să-i dea dreptul de
semnătură asupra unor conturi, apoi să-i cedeze
conturile familiei. Ca soţie avea acest drept. Cum Iulius
nu mai putea raţionaliza mai nimic din ceea ce se
petrecea cu el, în afară de gîndul că trebuie să ajungă în
acea peşteră din Samos care-i va releva tot ceea ce acum
îl despărţea de adevărul istoric, a cedat totul fără mari
probleme. Acum Eleonora era în posesia întregii lui
averi şi va decide cînd îi va da cu piciorul, pentru a-l
rostogoli în groapa cu cioburi printre care un hîrb ca el
nu va mai fi observat. Asta se ţesea cu abilitate şi în
capul Butoiului Verde, care, deşi încă finanţa toate
proiectele nebuneşti ale lui Apolsin, ştia că tot ce a
investit îi va reveni însutit. Eleonora era convinsă, de la
o zi la alta, că aşa va fi, încît intrase în jocul diabolic al
celui care, dacă nu ar fi fost tăinuit cu atîta abilitate şi
discreţie de Iulius Apolsin, ar fi zăcut acum după gratii
la Jilava sau Rahova.
La revenirea mea, spre toamnă, în Megalopolis,
situaţia de aici, asupra căreia nu-mi mai concentrasem
atenţia, ştiind că voi afla totul cînd voi ajunge, era una
cu totul şi cu totul schimbată, de parcă sosisem în altă
lume. Irin devenise şi el cumva schimbat, de parcă
plecarea lui Iulius Apolisin îl afectase şi pe el oarecum,
deşi, în ultima vreme, nu mai avea nici un avantaj de pe
urma lui. Observase şi el schimbările comportamentale
ale Eleonorei şi nu ştia ce se ascunde în spatele lor.
Doar Teofil (pentru care viaţa şi moartea erau două
stări de fapt fireşti, care, dacă una făcea ca unii oameni
să dispară, normal, aşa cum se întîmplă cînd moartea
îşi face treaba, ori dacă alta se îngrijea ca totul să
meargă mai departe, tot conform legilor nescrise, aşa
cum a lăsat Dumnezeu lumea pe pămînt să-şi ducă
traiul, acestea, cele două stări de fapt, se înscriau în
profesia sau menirea lui pe pămînt) era acelaşi, senin şi
resemnat cu tot ceea ce, prin grija Domnului, îi era
hărăzit să facă. Nu mi-a spus, cînd am vorbit la telefon,

înainte de a zbura spre America, nimic despre ce s-a
întîmplat între timp acolo.
Am fost şi eu total desprins de minimul interes
faţă de lumea de dincolo de ocean, de care în ultimii
doi ani m-am legat sufleteşte dar şi într-un mod special.
Oricum, mi-am zis, atunci cînd m-am detaşat şi de
nebunelile lui Apolsin, şi de iubirea lui Nedu, dar şi de
decizia Marei, care m-a dezamăgit în iarnă cînd şi l-a
ales pe Kevin ca pereche de dus traiul pînă ce moartea
îi va despărţi, şi de anonimatul în care s-a aruncat Vera,
care uitase de gustul dulce al amorului făcut pe fugă în
basement-ul building-ului, şi de pasiunea lui Goddy
pentru pictură şi dorinţa acestuia de aventură
americană, căsătorindu-se cu o femeie cu şapte copii
pentru a-şi obţine toate drepturile de a fi un om total
liber în America, ceea ce nu a înţeles niciodată Mara,
care n-a vrut să treacă peste orgoliul ei, deşi şi-a făcut,
în ultima clipă demnitatea terci, nici de Alma, deşi la ea
Dumnezeu mi-a dat răgazul să mă gîndesc de cîteva
ori, controlîndu-mi e-mail-urile, în speranţa că-mi va
scrie, aşa cum a mai făcut-o odată, demult, şi de toţi
ceilalţi, de Iulius, de medic, de Cres, de toată lumea de
la biserică şi de toţi cei care continuau să se întîlnească
la Casa noastră pentru a chibiţa şi în absenţa lui Iulius
Apolsin pentru ideile acestuia, nici de Eleonora, nici de
Butoiul Verde, nici de acei inşi care, ignorînd zbaterile
comunităţii din care făceau parte, îşi vedeau de sorta
lor americană în care eventualele lor destine se topeau
în trai-uri comune asemănătoare cu anonimatul
desăvîrşit, oricum, mi-am zis, cînd o să-i revăd va fi ca
şi cum nu ne-am fi despărţit doar de o zi. Ori n-a fost
deloc aşa.
Am stat la Irin. Mă obişnuisem acolo. Nu va fi nici
de data aceasta un sejur lung. Acesta nu mi-a spus
nimic din cele petrecute între timp. Nici eu nu m-am
arătat interesat. Deşi ar fi trebuit să întreb, măcar din
curiozitate de experimentul lui Iulius Apolsin. După
calculele mele ar fi trebuit să se fi întors din Samos. Mia spus că medicul ne-a invitat mîine la el. Se
împrietenise la cataramă cu acesta. Mi-a vorbit despre
noile planuri ale acestuia. Erau mult mai temeinice şi
mai argumentate decît ale lui Iulius Apolsin, deşi cam
asemănătoare în fondul lor. Dorea să deschidă la
Bucureşti o mare bibliotecă de incunabule şi
documente care să pună la dispoziţie tuturor celor
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interesaţi ceea ce s-a scris despre ţara lui de-a lungul
timpului, de la cele mai vechi scrieri, în care se făceau
trimiteri la teritoriul din jurul Dunării, de la Herodot
pînă la ultimele cercetări în domeniu făcute peste tot în
lume şi pe care istoricii de acolo le-au ignorat. Adunase
pentru aceasta, într-un depozit din A.Q2, mii şi mii de
astfel de cărţi şi documente, pentru care nu găsea un
loc în Bucureşti pentru a fi expuse.
Irin îmi prezenta un altfel de personaj, cumva un
soi de colecţionar pe cam aceeaşi idee pentru care s-a
bătut Apolsin. Pomenindu-i numele, l-am întrebat ce
face. Cum n-ai auzit? mi-a spus acesta, întorcîndu-ne,
deja, de la depozitul medicului, la care am ajuns a doua
zi, cînd am fost, la insistenţele lui Irin, acasă la el. Ce să
aud? am întrebat aproape ca pentru mine. După cum
m-a întrebat Irin, răspunsul, dat tot de el, nu putea fi
unul de bun augur. Aproape că nu dorea să-mi spună.
Nu ştiam ce să fac, să insist, să mă arăt curios sau să las
totul aşa, în coadă de peşte. Oricum, voi afla zilele
astea.
L-am auzit, cu o voce ca venind de undeva de sus,
de foarte de sus: a rămas în curul gol. Asta nu suna
chiar rău, mi-am spus în gînd. Numai dacă ar fi în
condiţii care să-l avantajeze. Dar nu era decît o figură
de stil. Şi asta n-ar fi fost nimic, a continuat Irin, ca şi
cum ar fi vrut să uite ceea ce i s-a întîmplat lui Apolsin,
prietenul pe care, de parcă ar fi fost legat la ochi, l-a
lăsat să se piardă într-o idee nebunească, n-a făcut
nimic, ba chiar s-a înfruptat de cîteva ori din
generozitatea lui. Acum e ca un cîine surd la vînătoare,
a mai spus Irin, deznădăjduit total. N-am spus nimic.
Am aşteptat să continue. Şi a continuat: experimentul
din Nevada i-a reuşit.
Mi-am adus aminte că îşi propusese aşa ceva de
prin iarnă, după ce scăpase de acea comă în urma
claustrării în acel batiscaf. Deşi a ieşit de acolo
schimbat total şi foarte tăcut, impasibil la cei din jur,
era plin de vigoare şi decis să plece în Samos, însoţit
doar de acel ins ciudat, Igor Tumurug, şi de medic,
prietenul de la care tocmai ne întorceam şi care n-a
suflat o vorbă despre situaţia în care se afla Apolsin.
Ascultam cu atenţie cele povestite de Irin, care mia propus să trecem pe la Mara, care, nici ea, nu se afla
prea răsărit.
La nicio lună, înarmat cu tot ce trebuia, au
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plecat în Samos, a continuat Irin. Erau pregătiţi şi
pentru peştera Ida din Creta, dacă acolo nu le-ar fi ieşit
experimentul. După o lună s-au întors cu Iulius într-o
etuvă, într-o stare absolut deplorabilă, spunînd
continuu: „L-am văzut!…La-m văzut!…L-am văzut!
Fără să mai spună şi altceva. Nu auzea nimic din ceea
ce era întrebat. Nu percepea nimic, ci repeta aceleaşi
cuvinte: „L-am văuut!…L-am văzut!…L-am văzut!”. Pe
cine, încă nu se ştie. Se fac cercetări. I se citeşte retina.
Va fi supus unor cercetări la NASA, pentru a i se
developa de pe retină tot ceea ce a văzut în acea peşteră
din Samos.
Acum este la un azil de neuro-psihici, sub
supraveghere, nu poate fi vizitat de nimeni. E sub pază
federală şi CIA.
Dar, colac peste pupăză, la vederea dezastrului în
care se afla Iulius, a continuat Irin, Eleonora, pregătită
fiind din timp, l-a părăsit, luîndu-i fiica, însoţită de
Butoiul Verde, care a gîndit ca, din acel moment, al
degradării intelectuale şi psihice a lui Apolsin, să
înceapă o nouă viaţă, pentru că cea în care s-a trezit îi
era în pericol. A închis toate conturile soţului ei, a
vîndut toate afacerile şi a cedat administraţia
Astrolandului primăriei. Nimeni nu ştie unde sunt.
Abia acum am înţeles de ce a spus Irin ce a spus de cum
a rămas Iulius Apolsin: asta era mult mai important
pentru el decît sănătatea din care, probabil, nu-şi va
mai reveni niciodată.
Acum toţi se întreabă dacă nu cumva asta a văzut
Iulius Apolsin, acolo, în peşteră, cînd, de fapt, trebuia să
se întîlnească, aşa cum sperase tot timpul, cu zeul trac,
pentru care făcuse atîtea eforturi, de la cele de a
convinge lumea că totul începe de la el şi nu oriunde, ci
în zona cetăţilor dacice din antichitate, care se aflau în
bună vecinătate cu cele ale popoarelor nordice, pînă la a
o convinge pe Alma să traducă cartea lui Carolus
Lundius, care acum, atît în traducere cît şi în original,
se afla pe masa unor savanţi de la Moscova, dusă acolo
de Igor Tumurug. Cum? Asta nu ştia nici Irin, care a
crezut că Igor a fost cel mai apropiat om al lui Iulius
Apolsin, cel care a adus atîtea argumente întru
susţinerea ideilor acestuia. Nici nu bănuia că acea carte
a fost tradusă aici, în vecinătatea lui, în building-ul în
care venea la Mara să chefuiască alături de toţi ceilalţi
care ajungeau aici şi doreau să guste din mierea şi
laptele pămîntului făgăduinţei, ca apoi să-i simtă
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amăreala şi gustul cenuşii în care-şi ardeau zilele.
Poate eu să fi ştiut în unele momente ce se petrecea în apartamentul în care lucra Alma. Dar de cele
mai multe ori mă îndoiam de cele ce credeam că am
văzut, pentru că nu puteam pipăi, avea în faţă, aşa cum
avea totul, din acest punct de vedere, Iulius Apolsin. De
unde, atunci, m-am întrebat, cînd am aflat, prin
impactul gîndului meu cu fapta săvîrşită de Igor, că
manuscrisul şi cartea au ajuns la Moscova. Cum?
Irin, după ce a terminat povestea despre Iulius,
resemnat de situaţia în sine, aşa cum, s-a resemnat cu
ani în urmă şi de situaţia în care a ajuns Iancu Rozav,
cel care l-a ajutat pe el cînd a ajuns în America, crezînd
că asta a fost voia lui Dumnezeu şi dacă aşa s-a
întîmplat, şi cu unul şi cu altul, ştie tot numai
Dumnezeu de ce, a mai încercat, în gînd, să-şi explice
sieşi nepăsarea pe care o are uneori faţă de unii semeni
apropiaţi, lăsîndu-i în grija Domnului. Resemnarea lui
l-a ajutat să fie unul dintre cei mai echilibraţi inşi
întîlniţi aici printre cei care, ajunşi să-şi caute fericirea
şi libertatea, şi-au găsit tristeţea şi neliniştea sufletelor
care nu-şi mai găseau loc în trupurile zbuciumate, aşa
cum era acum cel al Marei.

întoarce acasă. Tot ce mai am este aici. Am vrut să-i
spun că are o nepoţică acolo. Însă durerea ei era
accentuată şi de totala rupere de aceasta din cauza
nurorii ei, care a decis să fie lăsată în pace, să nu mai fie
sunată, reproşîndu-i-se, Marei, că ochii ei nu au dorit
să-şi vadă nepoata crescînd ci să stea într-un
compromis continuu departe de ei, mulţumindu-se să
vorbească la telefon şi atît, că pachetele şi banii trimişi
nu au putut niciodată suplini lipsa unei mame sau a
unei bunici.
Mara, pînă spre miezul nopţii, numai de asta a
vorbit, trecînd de la starea de total abandon la cea de
posesie şi ne-renunţare la luptă pentru ce mai era acolo,
departe, din munca şi sîngele ei. Kevin dădea din cap
din cînd în cînd şi zapa la televizor fără nici un scop.
Venise între timp şi Vera. Total schimbată şi ea. Nedu
nu mai trecuse de mult pe acolo. Nu-i plăcea să dea cu
ochii de homeless-ul oploşit la ea de Mara. Aceasta
uitase aproape de el. Atmosfera era alternantă, de la rîs
la plîns, de la chef la năduf, de la extaz la disperare. Irin
era singurul constant în felul de manifestare. Eu nu
eram convins că toate cîte le-am auzit sunt adevărate,
încît aş fi vrut să mă desprind şi, fie să urc la Nedu, să o
văd şi pe Ioana, fie să mă opresc la Alma, să mai încerc
Aici dezastru era mult mai mare. Mara slăbise pentru ultima oară uşa după care ea a stat ascunsă atîta
foarte tare. M-am speriat cînd am văzut-o. Era mai timp.
mult o umbră în preajma unui stîlp, aşa cum era Kevin,
care, mulţumit de sine, stătea toată ziua la televizor,
În momentul cînd numele ei mi-a venit în gînd,
fuma şi citea ziarele pe care le culegea din tonomatele în acea clipă a apărut în mintea mea şi răspunsul la
în care le găsea gratuit. Nu părea să observe că Mara era întrebarea cum au ajuns cartea şi manuscrisul la
pe sfîrşite. În trupul ei firav doar inima, mintea şi Moscova. Conexiunile au fost fulgerătoare… Că atunci
sufletul mai erau vizibil puternice. Kevin nu înţelegea cînd vrea Dumnezeu să-i arate omului căile pe care
acest lucru, rupt parcă de lumea reală, trăindu-şi trebuie să le urmeze întru aflarea unui adevăr, însă nu
memoria plină de dezastrele unui război crîncen prin oricărui om ci doar acelora care cred că singura cale a
care a trecut cu mulţi ani în urmă.
adevărului este doar Dumnezeu, care deschide spre ei
Irin nu mi-a spus nimic din ceea ce i s-a în- acea cale a luminii care lasă ca tot ceea ce doreşte să
tîmplat între timp Marei. Aceasta credea că sunt la vadă să se vadă. Iulius Apolsin n-a crezut întru totul în
curent cu drama familiei ei. Nu eram. Fusesem rupt de această posibilitate de aflare adevărului şi ceea ce a
această lume. Aşa cum mi se întîmpla tot timpul cînd văzut el a fost tocmai calea cea închisă a acestuia. Astfel
mă îndepărtam de ea. Nu am avut de unde şti că, pe la răspunsul la întrebarea mea a venit pe această cale. În
începutul toamnei, i-au murit într-un accident cei doi acea zi cînd Iulius a revenit din Samos în etuva aceea,
fii ai ei. Durerea unei mame este de nedescris în astfel însoţit de Igor şi medicul care, înainte de a pleca cu
de situaţii. M-am uitat la Irin şi nu ştiam ce să cred. prietenul său în acea călătorie fatală, i-a cerut Almei o
Mara era rece, distantă şi, probabil de la cît o fi plîns, dischetă cu traducerea cărţii lui Carolus Lundius,
nu mai avea acum strop de lacrimi în ochi. Şi-a aprins o pentru a o proteja în eventualitatea unui eveniment
ţigară şi a spus: acum chiar că nu mai am la ce mă neplăcut, pentru că totul este posibil, dragă Alma, şi
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aceasta, crezînd la rîndul ei că va pleca imediat ce se va
încheia termenul contractului – şi acesta urma să se
încheie în perioada cînd Iulius se va afla în Samos –, va
pleca, trimiţînd prin poştă listarea şi o dischetă cu
conţinutul traducerii pe adresa lui Iulius, exact aşa cum
se stipula în contract, dacă apar condiţii speciale. Şi
acestea s-au ivit, iar Alma, cu doar două zile de sosirea
lui Iulius Apolsin în stare inconştientă din cauza
euforiei pe care i-o dădea imediata libertate, a expediat
cartea, manuscrisul şi discheta, prin poştă, la adresa
menţionată de Iulius Apolisn în înţelegerea lor. Cel care
a găsit plicul în cutia poştală, la office-ul din Astroland,
a fost, din pură întîmplare, că altfel ar fi trebuit să facă
tot felul de încercări riscante pentru a intra în posesia
plicului, a fost Igor. O pleaşcă mai mare nici că se putea.
Acestuia îi expira peste două zile sejurul în America.
Numai bine să-şi vadă de drum, fiind convins că Iulius
Apolsin va da ortul popii. De altfel a simţit şi ceea ce
urma să decidă şi Eleonora. Încît, fără a mai risca de-a
o mai avea o dată, deşi dacă ar fi încercat, aceasta ar fi
găsit o cale să iasă de sub ochii vigilenţi ai Butoiului
Verde, pentru a i se oferi, Igor a plecat spre Chişinău şi
de acolo direct la Moscova pentru a da raportul şi a
preda cartea şi traducerea omului de legătură, adică lui
Iuri Potkinov.
Într-una din zilele următoare, Nedu mi-a propus
să mergem să vedem cascada Niagara. Era extrasezon,
încît aceasta putea fi văzută doar de pe partea
americană, de la marginea orăşelului Buffalo. Am
acceptat. Îşi cumpărase un Mercedes de clasă, spunea
el, de la un mahăr, foarte bine întreţinut, pe care îl mai
dichisise el, încît arăta ca acelea de prin filmele
americane cu mafioţi.
Cu încă doi amici şi Ioana, pe post de copilot, am
plecat spre Niagara Falls, cu noaptea în cap. Am rătăcit
ieşirea spre Boston, am dat, pe un drum lăturalnic,
peste o maşină cu negrii, care, spre mirarea lui Nedu,
ne-au dat indicaţiile bune – că altfel puteam foarte bine
fi ciuruiţi şi aruncaţi în vreun lac de pe aici, ne încînta
Nedu cu presupusa lui păţanie care ni s-ar fi putut
întîmpla la acea ora de noapte – şi cînd se lumina de
ziuă eram deja pe drumul cel bun. Am oprit peste tot,
pe unde Nedu dorea să ne arate cîte ceva. Ioana vorbea
continuu şi mereu dorea să umple termosul cu cafea
caldă. Am trecut prin nişte localităţii în care
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locuiau comunităţi mari de români, care se ocupau cu
agricultura. Am văzut o casă care avea acoperişul vopsit
în culorile tricolorului românesc. Ce să caute ăştia în
România, Domnule, se avînta Nedu în a ne convinge cît
de bine o duc acei fermieri. N-a vrut să oprim la nici
unul, pentru că, zi de toamnă fiind, trebuia să ajungem
în Niagara Falls pe lumină, să putem vedea, la apusul,
soarelui cascada. Am oprit doar în Buffalo, am vizitat în
fugă un muzeu al cowboy-lor şi nu am mai oprit pînă
în orăşelul în care fluviul Niagara se varsă prin lacul
Erie în lacul Ontario, unde, pentru a ne arăta că ştie ce
se află acolo, Nedu ne-a spus că doar American Falls şi
Brida Falls (la care Ioana ne-a spus că înseamnă Voalul
miresei) sunt pe teritoriul american, cealaltă, a treia,
Horseshoe Falls (- cea în formă de potcoavă, ne-a atras
iarăşi atenţia Ioana, de unde şi numele) se află în
Canada, de unde se vede mult mai spectaculoasă
căderea apei, şi unde am fi putut ajunge dacă aţi fi avut
viză, a accentuat Nedu.
Seara am stat la un hotel pustiu. De la începutul
lunii noiembrie, locul este aproape părăsit. Doar cîţiva
chelneri şi hotelieri mai ţin deschis pentru curioşi ca
noi. A doua zi am pornit spre Megalopolis, acolo unde
Nedu ajunsese cu mai bine de treizeci de ani în urmă,
da, Domnilor, trecînd Dunărea înot, cu riscul, de a fi
împuşcat de grănicerii sîrbi, şi cu norocul de a fi găsit
în nişte stufărişuri, plin de nămol şi mătasea broaştei,
de nişte fraţi întru credinţă, că de mă găsea un popă
ortodox sau, ştiu eu, vreun musulman – a ţinut el să
mai tragă o palmă celorlalte confesiuni religioase în
care nu credea – , aş fi fost predat grănicerilor români şi
aruncat în închisoare.
De la vorbă la vorbă devenea din ce în ce mai
volubil. Se simţea cum înfloreşte şi adaugă de la el, de
fapt, la povestea pe care, nu ştiu de ce, nu i-a plăcut
niciodată să o povestească la fel de cîte ori i s-a ivit
prilejul. Acum ascultam o variantă nouă. Mult colorată
şi plină de un dramatism menit, fie să o impresioneze
pe Ioana, care nu se arăta prea interesată de viaţa lui de
pînă la a-l cunoaşte, fie pe ceilalţi doi care o auzeau
pentru prima dată. Peripeţiile prin care a trecut se
ţeseau de la pasaj la pasaj, în entuziasmul lui de
povestitor cu sufletul la gură, făcea burţi, pentru a
descrie motivele fugii din ţară la îndemnul unui
securist – asta nu uita să o spună de fiecare dată la fel,
ceea ce dovedea că era singura poveste adevărată, restul
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fiind întîmplări preluate de la unii, de la alţii, cu care el
îşi depăna emigrarea, fără de care, domnilor, acum nu
aş fi condus acest Mercedes, nu aş fi adunat o avere în
conturi care-mi dau siguranţa zilei de mîine – care
conturi, dragă, că mie abia de-mi arăţi fluturaşul pe
care-l iei de la Trump şi asta numai dacă ţi-l cer eu, a
sărit Ioana, care dorea să cîştige teren în faţa soţului ei,
avîndu-ne pe noi alături – cum care?, acelea din care te
port la şcoală, şi a schimbat, dîndu-şi seama că din
entuziasm a greşit lăudîndu-se cu conturile pe care
trebuia să le ţină secrete faţă de lăcomia tinerei sale
soţii care avea în ţară de asigurat hrana pentru vreo
douăzeci de guri flămînde. Şi pînă acasă, o zi de mers
cu maşina, ne-a ţinut cu povestea emigrării lui, una ce
semăna cu a multor altora, şi, din cînd în cînd,
tachinîndu-şi soţia, care ţinea morţiş să i se arate
conturile, că de nu, ea, gata pleacă. Uite, Domnule,
crede că o să plîng după ea, spunea Nedu, încercînd să-i
închidă gura femeii căreia, ce-i drept, el îi strecura doar
din cînd în cînd cîţiva dolari pentru a se obişnui cu ei,
nu pentru a se desfăta, cum ar fi dorit aceasta.
Gîndul lui s-a îndreptat în acele momente la Alma,
care, înainte cu două zile de a reveni Iulius Apolsin în
Megalopolis, a decis să plece. Nimeni n-a aflat vreodată
unde. La coborîrea din maşină, în garaj, rămînînd
singuri, l-am întrebat ce mai ştie de Alma. Am simţit
că, după ciorovăiala cu Ioana, dorea să-mi spună şi
altceva. Alma – a oftat –, ce femeie am pierdut,
Domnule, a spus Nedu cu un regret imens în suflet.
Adică, ce s-a întîmplat, nu mai este în building? am
întrebat. A dispărut, Domnule. Pur şi simplu a
dispărut. Dar înainte de a pleca numai mie mi-a arătat
un semn.
Mi-a spus toată povestea cu moneda şi inelul. Da,
Domnule, dimineaţa cînd am ieşit să plec la job, am
găsit în faţa uşii moneda de douăzeci şi cinci de cenţi şi
acel inel, pe care le-am scăpat intenţionat în părul ei
frumos. A spus „părul ei frumos” ca şi cum l-ar fi atins
atunci, iar mîngîierea lui i-ar fi stîrnit acea senzaţie
puternică pe care o avea la gîndul că odată şi odată va
întîlni femeia aceea cu ai cărei sîni să se joace în cada
din baie. Ce femeie am pierdut, Domnule, ce femeie…
După un an de zile, am văzut într-o librărie din
Deva cartea Primul legiuitor al geţilor de Carolus
Lundius, pe coperta căreia, medicul, amicul lui Iulius
Apolsin (despre care am auzit că a murit în acel azil,

dar nu era adevărat, acest zvon fiind lansat de serviciile
secrete americane, pentru a putea să-l ţină pe Iulius
Apolisn departe de lumea de care, fără să-şi dea seama,
s-a izolat prin demersurile sale, în care a investit toată
voinţa lui; ba se spunea prin cercurile unor apropiaţi că
este ţinut în acele laboratoare din Nevada pentru a i se
citi retina, pe care au fost zărite chipuri recognoscibile
ale unor figuri foarte îndepărtate, ba chiar şi…, dar nici
nu vreau să mă gîndesc, pentru că numai eu ştiu unde
este şi ce se întîmplă cu el), după ce a dat originalul la
tradus la o altă cunoscătoare de latină, colaţionînd
traducerile, cea a Almei şi cea făcută de traducătoarea
angajată de el, care traduceri semănau foarte mult între
ele, a ţinut să menţioneze şi Irin cînd ne-am reîntîlnit,
care ştia pe din afară o frază pe care acesta a tot repetato la întînirile lor, ceva despre adevărul care este de
neînvins, cu toată ignoranţa celor care-şi acoperă
existenţa cu falsuri uşoare care le conferă o strălucire
trecătoare. Cînd spunea aceste lucruri, Irin părea atît de
convins de ce afirma, încît încerca să-i dea abia acum
dreptate lui Iulius Apolsin, care a riscat enorm şi a
pierdut totul pentru a impune un adevăra pe care l-a
dorit scos din negura timpurilor. Regreta, desigur, întrun fel al lui, de om împlinit, degajat de toate sufocările
comunităţii în care trăia, că adevărul nu va putea fi
spus niciodată, ci doar ascuns, pînă cînd nimeni nu se
va mai putea folosi de el, adică pînă atunci cînd acesta
va deveni absolut nefolositor.
Adevărul nu este acela pe care-l deţine un om sau
altul, o împrejurare sau alta, deşi adevărul poate fi al
tuturor oamenilor şi faptelor lor la un loc, dar pe acesta
nu-l puteţi afla niciodată în totalitatea lui, fiindcă, lăsat
la îndemîna celor ce l-au stricat, fără să se gîndească
vreodată că se rătăcesc, este foarte greu de adunat şi
redat aşa cum este în clipa cînd respiri, atunci cînd
trăieşti, cînd împlineşti o faptă şi, în clipa următoare,
fie că uiţi, fie că redai cum îţi mai aduci aminte, dar
niciodată întocmai, pretinzi că aşa a fost sau n-a fost.
Nici eu nu mai ştiu cum de am putut fi acolo, peste tot, cu adevărat, cu trupul şi fiinţa, unde mi-a fost
gîndul, fără să pot şti dacă am pierdut ceva din
realitatea în care sunt pentru cea în care n-am fost cu
adevărat niciodată, dar am trăit-o ca şi cum aş fi fost. Zău aşa!
____________________
*) Ultimul capitol din romanul cu acelaşi titlu, în lucru.
Botoşani, iunie 2011 – martie 2014
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Sonet (Trecut-au anii…)
Wie lange Wolken über Heiden schleichen
die Jahre fart, um nie zuruckzukehren.
Heut konnen nicht Entzücken mir gewähren,
wie einst, die Märchen, Lieder, Wunderzeichen,
die leuchtend hell die Kinderstirn verklären,
verstandem kaum, doch sinnreich sondergleichen;
umsonst umwehn much schattenhaft die bleichen
Geheimnis-Studen in den Abendsphären!

MIHAI EMINESCU
Două sonete de Mihai Eminescu
în tălmăcirea germană a lui Lucian Blaga

Dass ich ein Lied entreiss’vergangnem Leben
dass ich dich, Seele, nochmals lass erbeben?
Umsonst, dass meine Hand die Leier schlage…

Sonet (Afară-i toamnă… )
Sieh, Herbst ist draussen… Laub zerstiebt; ein grimmer
Wind peitscht die Tropfen, die ans Fenster ticken;
Du liest vergilbte Briefe, deinen Blicken
erscheint des Lebens längst erloschner Schimmer.

Ach, alles schwand im Jugend-Lichtgefunkel,
sturm ist der süsse Mund der andern Tage
die Zeit wächst hinter mir… ich werde dunkel!

Texte reproduse după CAIETE DE DOR. Metafizică şi
poezie, Volumul I (nr.1-4, 1951, Paris), revista exilului
românesc, inițiată de Constantin Amăriuței și Virgil
Ierunca la Paris.

In süßer Nichtigkeit die Zeit ersticken,
du willst, heut’trete niemand dir ins Zimmer;
denn besser ist – wenn’s draussen regnet immer am Feuer träumend stehn, in Schlummer nicken.
Im Lehnstuhl der Gedanken Flug geniessen.
Im Traume kehrt Fee Dochias Sage wieder.
Die Nebel immer dichter mich umfliessen.
Ein Kleiderrauschen streift mir jäh die Glieder,
ein weicher Schritt huscht kaum gehört, – es schliessen
zwei schmale, kalte Hande meine Lider.

Lucian Blaga
78

ALTER N AN ŢE

*

Când vestea despre amara mea pieire
Târziu de tot va ajunge şi la auzul lui,
El nu va deveni mai aspru, mai trist din fire,
Dar, pălind, se va lăsa-n vidul zâmbetului.
Şi-ndată-şi va aminti de orizontul iernatic,
De viforniţa-n lung de Neva, rafală cu rafală,
Şi-ndată-şi va aminti cum se jurase aprig
Să-şi ocrotească prietena orientală.

ANNA AHMATOVA

1917

(1889 -1966)
Poeme

Traducere în limba română de Leo Butnaru
* * *
Ce straşnic trupul s-a schimbat,
Gura chinuită ce s-a gălbejit!
Nu atare soroc mi-am calculat,
Nu o atare moarte mi-am dorit,
Se părea când nor cu nor
Se izbesc în neagra înălţime
Al fulgerului foc zburător
Şi glasul bucuriei colosale
Ca îngerii vor coborî la mine.
1913

* *

* * *
Ziua întreagă, speriată de propriile gemete,
Gloata-n tristeţe mortală se zbate, se agită,
Iar dincolo de râu pe prapori de doliu – tigve
Râd răutăcios de tot şi de toate, la hurtă.
Despre ce am cântat, despre ce am visat
Inima mi-a sfâşiat-o barbar, în jumătate,
Iar după bătaia tunului tăcerea s-a lăsat,
Moartea-şi trimite cercetaşi prin curţi speriate.
1917

* * *

Geamul nu l-am perdeluit,
Direct în odaie mi te poţi uita.
De-aceea veselă m-am pomenit,
Pentru că azi tu nu poţi pleca.
Deci, bateţi joc de mine, cu furie.
Numeşte-mă nelegiuită şi rea,
Multă vreme ţi-am fost insomnie,
Eu fost-am dorul şi visarea ta.

Şi a căzut cuvântul ca piatra risipită
Pe pieptul meu ce palpită, viu.
Nu m-a surprins, eram pregătită.
Mă descurc cândva cu asta, ştiu.
Însă astăzi am griji multe, aş zice:
Memoria trebuie de-a mi-o nimici,
Trebuie sufletul să mi se pietrifice
Şi trebuie din nou să învăţ a trăi.
În caz contrar... După geam, prinde-a foşni
Vara fierbinte, ca o sărbătoare menită.
Eu demult presimţeam că ar putea veni
Această zi luminoasă în casa pustiită.

1916

1939

* * *
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NĂLUCA

CLEOPATRA
Palatele Alexandriei
Cuprinse de o dulce umbră.

Scârţâie baloanele suspendate
Ale aprinselor, devreme, felinare,
Tot mai festive, tot mai luminate
Sunt steluţele fulgilor, lucitoare.

Puşkin

Deja sărutase buzele lui Antoniu, moarte,
Deja, în genunchi, înaintea lui August lăcrima...
Slugile o trădase. Sunau strident trâmbiţe ridicate
Spre vulturul roman; amurgul seara izvodea.
Şi intră ultimul din cei pe care-i cuceri cu frumuseţea,
Înalt şi bine legat, şoptind confuz, nesigur, derutat:
„Pe tine– ca pe o sclavă... triumfător, înaintea sa...”
Însă gâtul de lebădă la fel de calm stătea uşor înclinat.

Şi, sporind galopul egal, uniform,
Parcă presimţind urmări şi vijelie,
Prin zăpada ce cade monoton
Trăpaşii gonesc sub pânza sinilie.
Iar gaidukul* cu caftanul auriu
Stă ţeapăn în spatele saniei negrii,
Şi ţarul priveşte în jur straniu
Cu ochii săi spălăciţi şi pustii.

Iar mâine copiii îi vor fi-ntemniţaţi. O, ce puţine mai are
Defăcutpepământ– cuvreunslujitorsăschimbeo glumă
Şi micuţa viperă, ca pe o graţie la definitiva plecare,
Pepieptulsăusmolitsăşi-o punăcalm, cupropriamână.

1919

________

*Gaiduk – în Rusia, numele lacheului la trăsură (sanie).

1940

* * *

DANTE

Mierea sălbatică miroase-a volnicie,
Praful – a rază de soare,
A viorea – gura de feciorie,
Iar aurul – miros nu are.
Rezeda miroase cum apelor unda
Şi a măr – iubirile sfioase,
Dar noi am aflat pentru totdeauna
Că sângele doar a sânge miroase.
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Il mio bel San Giovanni.

Dante

Şi zadarnic guvernatorul Romei
Îşi spălă mâinile în faţa-ntregului popor
În sinistrele ţipete ale plebei;
Şi regina scoţienilor
Zadarnic cu mânuţa-i moale
Spăla purpurul stropilor
În sufocanta beznă a casei regale...

El nu a revenit nici după moarte
În bătrâna Florenţă dragă lui.
Plecând, ochii nu şi-a întors încalte.
Despre asta îmi e sensul cântului.
Făclie, noapte, ultima-mbrăţişare,
În prag soarta prinde sălbatic a urla.
El din infern i-a trimis blestem mare
Şi nici în rai nu izbuti de-a o uita, –
Însă desculţ, în cămaşa de pocăinţă,
Cu lumânarea aprinsă nu a trecut
Prin Florenţa de suferinţă şi dorinţă
Josnică, dar aşteptată atât de mult...

1933

1936
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Gardinen Spähtrupps
schon lange
der böse Blick
des Turmhahns

ALEXANDER BERTSCH
Heimat
Der erste Blick
auf der Straße
trifft seitlich
die Hände
versteckt
die Füße
gewarnt
Gesichter
kerben ein
Habihnnichtgesehen
in die trockene Luft
sie reißen eine Hand
vor die Augen
gegen die Sonne
denken sie laut
sie gehen Umwege
kreuzen Straßen
schießen
ihre Gedanken
in den Rücken

Abgesang
( an Nelly Sachs)
In manchen Zeiten
singen die Zerbrechlichen
ein Hohes Lied
der dunklen Flut
entgegen
Wege führen
auf Mauern zu
ein Beil
geht durch das Leben
rote Asche
färbt Akkorde
und doch
ferner Gesang
Ketten sprengend
unaufhaltsam
eine Melodie aus Sprache
strömt
in abgewandte Himmelswelten
klagende Erinnerung
an Mauern
totnachtgedunkelt

die Garben stechen
weiterziehen
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Rabenflug
(für Andrei Zanca)

jetzt
in der Abenddämmerung
fliegt der letzte Rabe
an einen geheimen Ort
er braucht die einsame Stätte
die Weisheit des Verschwindens
vor der randlosen Welt
in den brüchigen Schutz der Bäume
eins werden mit der Schwärze
einsinken in Verborgenheit
in die Nacht verkriechen
auf Geräusche hören –
am lautesten das Ticken der Gedanken
im Kopf wie Schläge eines Pendels
bis zu den ersten Zeichen
einer neuen Dämmerung
am Morgen
die Stunde des Bussards
ein katzenähnlicher Schrei
für Hunger und Beutegriff
der Rabe verlässt sein Versteck
er zeichnet seine Schattenlinien in das Land
niedriger Flug über den Hügel
auf der anderen Seite
das Ungewisse
noch hört man
aus der Ferne
den rauen Klang
der Krähensprache

Migration 2000
ich bin
ein Punkt im Irrgarten
ein Irrlicht an keinem Weg
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von jeder Straße abgekommen
ins Aus verschlagen
in die Abseitsfalle gelaufen
immer niemals zurückgekehrt
ich bin
ein ruhig gestellter Passagier
ein blinder Fallschirmspringer
an der Reißleine gescheitert
ins Leere gefallen
gegen Barrieren gewirbelt
zur Unzeit gelandet
ich bin
zum Stehen gekommen
verirrt
verwirrt
ein sprachloser Grenzgänger
registriert
auf Halde gelegt
nach kurzer Schonfrist
verpackt
zurückgeschickt

Bretagne, nach einem Gewitter

Noch liegt ein Aufruhr in der Luft, die Wolken weinen
gehorsam ihre dicken Tränen aufdas Land.
Die Hunde jaulen ängstlich, ein paar Kinder greinen,
wenn dann und wann ein Blitz den Bogen überspannt.
Ein grüner Schleier liegt als Vorhang vor dem Fenster,
das Blau und Grau hält mit – und auch das Violett;
die Regenstimmung zaubert beinah Nachtgespenster,
die Sonne ist verstimmt und hütet noch das Bett.
Schon wagen sich die ersten Menschen aufdie Straßen,
bei Wind und Regen fällt das Vorwärtskommen schwer.
Die Palme duckt sich weg, ein Schirm wird weggeblasen –
doch hör von fern, was ewig lärmt und tobt: das Meer!
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îmi mai pot face încă vreun prieten,
mai pot ( dece nu?) primi vreo medalie
( ar fi prima medalie în viața mea )
dar
în mare
înafară de moarte
mi s-a întâmplat deja totul.
Faptul că prin plecarea mea
Voi răni pe cei care îi iubesc
Și pe cei care mă iubesc
Este motivul care mă mai ține legat de viața asta.

IZET SARAJLIĆ
( 1930-2002 )

CE VA FACE SARAJEVO FĂRĂ MINE

A DOUA OARĂ AȘ ȘTI
M-am bucurat prea puțin de ploile de primavară
și de răsăriturile de soare.
M-a încântat prea puțin frumusețea cântărilor vechi
Și plimbările în lumina lunii.
M-am îmbătat prea puțin cu vinul prieteniei,
cu toate că pe pământ au fost doar câteva țări
în care am avut doar doi prieteni.
Am închinat prea puțin timp iubirii
căreia îi sta la dispoziție tot timpul meu.
A doua oară însă aș ști cu mult mai mult
cum să mă bucur de viață.
A doua oară aș ști.

ÎN AFARĂ DE MOARTE
În afară de moarte
mie mi s-a întâmplat deja totul.

Păi, cumva, o să reusească.
O să piardă o lacrimă, au să țină trei discursuri,
Cel de-al treilea, la mormânt, să fie cât mai scurt.
Apoi se vor întoarce în noaptea lor
și vor începe să uite.
Primele nopți sub pamânt voi mai striga după ajutor.
Voi vrea sa citesc măcar “Oslobođenje”, măcar“Vjesnik”
După care am să mă obișnuiesc de unul singur.
Dar,
noi ne vom mai întâlni.
Eu am fost – poet.
Ori de câte ori orașul meu va avea trebuință de un
cuvânt blând
voi fi aici.
Eu știu cine va primi cel mai greu vestea morții mele.
Dar de data asta pe ea n-o amintim!

Mai pot vizita încă vreo ţară,
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CAUT O STRADĂ PENTRU NUMELE MEU

Încă nu te predai, aminteste-ți,
Încă nu l-ai epuizat pe Beethoven,
Încă îți mai stăruie în urechi Donizetti.

Mă plimb în orașul tinereților noastre
și caut o stradă pentru numele meu.

Încă mai colecționezi artiști și cântăreți,
Încă te mai entuziasmează poemele lui Dučić,
Încă nu ști să plângi.
Dar ai să înveți.

Străzile mari și zgomotoase – le las giganților istoriei.
În vreme ce istoria s-a derulat, ce-am facut eu?
Pur şi simplu te-am iubit pe tine.
Caut o stradă mică, obișnuită, de fiecare zi,
pe care, neobservați de lume,
să ne putem plimba și după moarte.
La început ea nu trebuie să aibă multă verdeață,
nici chiar păsările ei.
Important e ca în ea, fugind de urmăritori,
să se poată adaposti întotdeauna și omul și câinele.
Ar fi frumos sa fie pavată,
dar în cele din urmă nici asta nu-i cel mai important.

Ai să înveți, curând, în curând,
O să-ți apară și primele riduri,
Acum ești încă în cort și-n vacanță,
Membră a corului.
Vă mai amintiți vremurile în care nu se alegeau frumusețile?
Neîncoronate, ele erau pur și simplu undeva între farmacia
1 mai și biserica de pe Marindvor.
Miss Universe pentru anul 1949 a locuit pe strada
Ognjena Price
La numărul zece
Și a cântat în corul de tineret.

Cel mai important e
ca pe strada cu numele meu
nimănui să nu i se întâmple vreodată un accident.

( 1967)

( 1968)

Izet Sarajlić ( 1930-2002)

MISS UNIVERS PENTRU ANUL 1949
Alegerea frumuseților–a devenit o adevărată industrie!

Cea de-a șaptea putere între cei vii.

Nici chiar “Borba”, organul partidului,
Nu e nebun să rateze un asemenea eveniment social.
La urma urmelor, divele sunt dive!

poet, filozof, eseist și traducător din Bosnia-Herțegovina, membru al Academiei de științe din Bosnia-Herțegovina. A fost profesor la Facultatea de filozofie din
Sarajevo, membru al Uniunii Scriitorilor din BosniaHerțegovina, unul dintre inițiatorii festivalului internațional de poezie „Zilele poeziei de la Sarajevo“. A publicat peste 30 de volume de poezie, proza și eseuri. I s-au
decernat nenumărate premii, între altele: Fund for Free
Expression Award U.S.A. 1993, Erguvan- Turcia, 1997,
Alberto Moravia, Italia, 2001.

Și ține minte că ești membră a corului,
Încă hrănești pisici și păsări,
Înafară de tatei nu trimiți
Nimănui vederi de la mare.

Traducere și prezentare: Maximilian Dengg

Încă nu împarți lumea în lumi,
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es ist morgen, ich bekomme was ab vom leichenmahl
esse am haupt des dichters
bin etwas müde vor unwissenheit
die leute sind scharf auf diplome
dichterbiographien und hundegräber
ein schmetterling, der auf dem sperma des buchstaben
Alpha sitzt
wedelt fröhlich mit dem schwanz
dichter totenkopf
das herz bellt mit einer kraft, die die hühner
in der nachbarschaft aufschreckt.

NICOLAE COANDE

Meine pyramiden

Unbemerkte Teile der Vergangenheit
Als ich erfuhr, dass Gott andernorts im universum
großartige kämpfe führt
während wir rotznasig unentwegt auf ihn warten
füllte mich plötzlich abscheu vor mir selbst. ich erhob
mich aus dem bett
ging in die küche, nahm das brotmesser
listig versuchte es, mir zu entfallen, aber ich hielt es fest
bis ich fühlte, wie das blut floss
und zwang es dazu, jenen schmerz zu verspüren, den
ich verspüre
wenn unbemerkte teile der vergangenheit
sich unvermittelt am fenster zeigen, um mir zu sagen
dass das leben nicht die ganze zeit über da war: ein
morgen
auf der zunge einer frau, für eine nacht in meiner
havariezone.
er haucht dir ins gesicht: riecht nach verlassenem
menschen.
ein kerl, der aus der brusttasche
etwas kümmerliches brot hervor zieht.
nur die macht kann eins werden
mit einer anderen macht.

Dichter totenkopf
Ich suche im kopf, was im herz ist
bin kaum aufgewacht, und das leben geht zu ende
ich denke an den ruhm, der kommt und vergeht

Ich habe Julito in bukarest gesehen
die latinos sind schön
geschaffen wie jene männer in den pyramiden des
todes
er schien ein gott mit federn
el escribidor
erleuchtete müde den raum
die gleichgültige stadt. stand neben ihm
und das verschleierte foto lachte mir ins gesicht
in craiova.
meine pyramiden ertragen ihre
pyramiden nicht

Wind tabak und alkohol
Eines abends war ich derart nachdenklich
wind tabak und alkohol lautete die wetteransage
so dass ich zum hund, der mich hartnäckig anschaute
sagte
es tut mir leid alter, ich hab
keinen groschen mehr
eine fliege spazierte dezent an der decke herum
die küchenmöbel gähnten gelangweilt
er fuhr fort, mit dem schwanz zu wedeln
als ob er mich nicht gehört hätte
mir schien aber, als schauten sie mich
mit einem gewissen hintersinn an
Übersetzung aus dem Rumänischen: Michael ASTNER
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Rettungstat, um ein Bankrottgehen des Stadthaushaltes
zu vermeiden. In Wahrheit stellen sie nur jetzt schon
die Schauspieler frei, die sich anschließend um unsere
Kriegsheimkehrer zu kümmern haben. Da sage noch
einmal jemand, es sei nicht alles bestens koordiniert
und »die Politik« habe nicht einen überzeugenden
Gesamtplan.

BERNHARD SETZWEIN
Das gelbe Tagwerk *
Jetzt soll’s die Kunst wieder richten! Das Pentagon
hat ein millionenschweres Programm für seine traumatisierten Afghanistan-Heimkehrer aufgelegt, bei dem
eine New Yorker Theatergruppe den Soldaten in szenischen Lesungen unter anderem die Sophokles-Stücke
»Philoktet« und »Ajax«, die bekanntlich von Kriegsheimkehrern handeln, nahe bringen sollen. Und tatsächlich lösten die antiken Dramentexte so manche
Blockaden bei den zuschauenden Veteranen und ihren
Familienangehörigen. Nach den Aufführungen seien
viele von ihnen zu aufgestellten Mikrophonen hingegangen und hätten von ihren zerrütteten Leben erzählt.
(35 Prozent aller US-Kriegsheimkehrer seien psychisch
gestört, oft obdach- und arbeitslos, so entsprechende
Studien.)
Friedensnobelpreisträger Obama hat uns ja aufgefordert,
es ihm gleichzutun, und noch einmal weitere Truppenkontingente nach Afghanistan zu schicken. Werden wir
natürlich machen, dafür sorgt schon unser Muttchen,
die Angela. Ja, mehr als das: Unsere regierende Klasse
macht sich schon Gedanken über die anschließende
Truppenbetreuung, wenn unsere »Jungs« wieder heimkommen. Gerade in den letzten Wochen war wiederholt von spektakulären Theaterschließungen die Rede.
Etwa in Wuppertal, wo man das denkmalgeschützte
Schauspielhaus zumachen will, einst weltberühmte
Heimstatt von Pina Bausch. Angeblich letzte verzweifelte
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Die doppelflügelige große Tür zu einem Einkaufszentrum,
die sich automatisch, ausgelöst von der Bewegung des
Näherkommenden, öffnet, foppt mich mit ihrem asynchronen Flügelschlagen. Ja, sie watscht mich regelrecht
her, indem sie mir erst den einen Türteil entgegenschwenkt,
er ist zu spät dran, ich würde gegen ihn laufen, weiche
also aus und bekomme im selben Moment den anderen
Türflügel, der sich jetzt auch öffnet, gegen ’s Hirnkastl
geschlagen. Nachdem ich diese Schleuse, hin- und hergepufft wie von irgendwelchen Rowdies, doch noch
überwunden habe, höre ich, wie sie sich boshaft
kichernd hinter mir schließt.
Márai, der letzte Alteuropäer mit Noblesse, ein Herr mit
Stil und Formen: Er stülpt sich eine Plastiktüte über den
Kopf, bevor er sich in denselben schießt. Die Person, die
ihn findet, soll keinen unappetitlichen Anblick ertragen
müssen. Und das alles in den USA, dem Land der Amokläufer und Blutsuppenanrührer…
Heute ist mir beim Schneeschaufeln ein Feldhase regelrecht nicht von, sondern auf die Schippe gesprungen.
Vielleicht war’s ja ein verzweifelter und über die Klimakapriolen schon ganz meschugge gewordener Osterhase. Er
hakenschlug sich dann aber doch in die Büsche.
Im Mittelalter galt die Farbe Gelb als Symbol der Schande.
So mußten zum Beispiel Prostituierte einen gelben Rocksaum tragen, damit jeder Bescheid wußte. Und somit
weiß auch jeder, was ihn in einem Buch erwartet mit
dem Titel: Das gelbe Tagwerk.
Warum sind die kleinen Formen – etwa Glosse und Aperçu
–so schwierg, anspruchsvoll, viel weniger leicht zu meis
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Kapitel bereits in Lam. Zwischen Friedrichshäng und
Lam liegen immerhin 65 Kilometer, ungefähr ein Viertel
der gesamten bayerisch-böhmischen Grenze. Büscher
brüstet sich jedoch in diesem Buch gerade damit, die
Manchmal ist dieses Tagwerk das Einzige, was meinen gesamte deutsche Außengrenze entlanggereist zu sein
Kopf noch oberhalb der Wasserlinie hält. Man muß es und dann solche Sprünge. Jedenfalls: Was zwischen
Friedrichshäng und Lam war und ist, bleibt im Ungefähren,
tun. Vollbringe dein Tagwerk!
dem Lieblingsaufenthaltsort dieses gefeierten ReiseschriftGogol soll auf die Frage, warum von ihm nur so selten stellers.
etwas Neues auf dem Buchmarkt erscheine, geantwor- Wir gehen also bei Friedrichshäng über die Grenze. Die
tet haben: Nur Mäuse werfen ununterbrochen. Na bitte, Gerstmeierin schimpft uns noch ein wenig hinterher.
da haben wir’s! Darf ich mir also doch wie ein Mäuse- Ihr paßt es nicht, daß wir vor ihrem Gasthaus geparkt
rich vorkommen. Sollte mich besser in acht nehmen haben, aber dann nicht bei ihr einkehren, sondern zum
vor unserem Kater Mikka. Manchmal schaut er mich »Bäihm« hinüberwechseln. Später erzählt man mir, daß
schon so komisch an. Und schlägt mir seine Krallen in es die alte, schon über 80jährige Frau nicht leicht hat.
Ihr Mann ist schon vor über 50 Jahren gestorben, das
den Unterarm, ganz unvermittelt.
Gasthaus laufe nicht mehr gut, und damit, daß sie auf
das angeblich schlechte Essen drüben beim Tschechen
Die Ortschaft Plöß hatte einmal über 100 Häuser. Ste- wettert, kann sie die Gäste auch nicht halten. Für viele
hengeblieben ist davon nur ein einziges, und in dem – so ja auch für uns – wird es einfach einen Reiz haben,
führt Marek heute eine böhmische Gastwirtschaft. Alle einmal dorthin nachschauen zu gehen, wo einst die
anderen Gebäude wurden in den 1950er Jahren, nachdem größte jener grenznahen Ortschaften zumindest des
man die leerstehenden Häuser der vertriebenen Deutschen heutigen Landkreises Domažlice lag, die nach dem
erst zögerlich neu besiedelt hatte, dann doch endgültig Krieg dem Erdboden gleichgemacht wurden. Plöß war
dem Erdboden gleichgemacht: mittlerweile war eine fast zu hundert Prozent von Deutschstämmigen besieSperrzone entlang der Grenze errichtet worden, die delt. 1930 zählte man 726 Einwohner, 705 davon waren
strikt nur den Grenztruppen vorbehalten war. Plöß Deutsche, acht Tschechen, der Rest anderer Nationalität.
Man lebte von der Herstellung der »Patterln«, also der
wurde, was man eine Wüstung nennt.
Man erreicht sie, indem man bei Friedrichshäng über Glasperlen für Paternoster-Gebetsschnüre und von der
die Grenze geht. Dort am Grenzübergang, noch auf Landwirtschaft natürlich. Die zahlreichen Weideflächen
bayerischer Seite, steht ein altes, fast schon zur Legende bilden sich noch heute in der Landschaft ab, die weiten,
gewordenes Wirtshaus. Auch bei Wolfgang Büscher freien Flächen, höchsten mit einem, dann aber sehr
kommt es vor, in seinem nicht wenig umworbenen und alten Baumkrüppel, einer Eiche oder Lärche, in Reihe
besprochenen Buch »Deutschland, eine Reise«, natürlich stehende Linden lassen die einstige Dorfallee erraten.
ohne daß Roß und Reiter genannt werden, Büscher hat Schaut man genauer ins Unterholz, sieht man noch
es sich ja geradezu zur Aufgabe gemacht, hat man den letzte Mauerreste der geschliffenen Häuser. Es gebe da
Eindruck, unkonkret und nebulös zu bleiben. Er sagt auch den ein oder anderen ungesicherten, will sagen
eben nicht, daß er in Friedrichshäng bei der Gerstmeie- nicht abgedeckten Ziehbrunnen, erzählt uns einer aus
rin einkehrt ist, sondern schreibt von einem »eigenartigen Friedrichshäng, ein Bekannter von Hanns Wurm, der
Wirtshaus« an der Grenze (was soll hier eigentlich sich uns anschließt. Er führt uns an den Rand eines
»eigenartig« heißen?), von einer namenlosen Wirtin in solchen zehn und noch mehr Meter tiefen Loches. Da
»dunkelblauen Männerbügelfaltenhosen« und von wenn einer alleine unterwegs ist und – beispielsweise in
einem »Geisterdorf«, das es nicht mehr gebe. Das der Nacht – in so einen Brunnenschacht fällt, der ist
Geisterdorf hätte durchaus einen Namen, Plöß näm- verloren.
lich, Büscher nennt ihn aber nicht. Er beläßt es beim
* aus:"Das gelbe Tagwerk "- (Aufzeichnungen, 2010).
Geisterdorf und ist ein paar Zeilen später im nächsten
-stern? Das ist doch ganz einfach: Warum schreibt einer
einen Text mit 2000 Zeichen? Weil er für einen von 500
keine Zeit hat.
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Und uns, geht es noch gut. Vergiss nicht, wir haben ein
Dach über dem Kopf, wir leben im selben Haus mit einer
sehr guten Freundin, wir haben Heizung, wir haben zu
essen und Gott wird uns auch weiter helfen. Es scheint
dass die Bulgaren es viel schwerer haben wie wir. Es
scheint dass dort sehr viele Köpfe der ehemaligen
Regierungen gefallen sind. Hier wurde bis jetzt, so viel ich
weiß, niemand ermordet.

DESPINA
SKELETTI-BUDIȘTEANU
În acest număr al revistei, continuăm publicarea în
serial, traducerea germană a volumului de memorii
”Descendenți condamnați” de Despina SkelettiBudișteanu, volum apărut în anul 2013 la editura
”Vremea” din București. Traducerea aparține
autoarei.

- Ah, sprich nicht so. Was wissen wir über Vater? Wenn sie
ihn getötet haben? Siehst du nicht dass man nichts weiß?
Wie könnten wir etwas erfahren? Wenn ich an das denke,
fühle ich wie ich die Kontrolle über mich ganz verliere.
- Die können ihn nicht so ohne Prozess ermorden. Sei
brav. In unserer Lage können wir nichts erfahren. Wir
müssen nur beten und kämpfen, damit wir auf unserem
Wege bleiben können und nicht von ihm abweichen.

Am selben Abend um 9 Uhr war ich vor der selben Türe,
dem Treffpunkt mit Vlad. Die Türe war nur angelehnt, so
dass ich sie mit einem Finger leise öffnen konnte. Er
In dieser Ausgabe, setzen wir unsere Veröffentlichungs- befand sich dort hinter ihr, nahm mich in seinen Arme
reihe der deutschen Übersetzung der Memoiren und gab mit dem Fuß der Türe ein Stoß der sie schloss. Er
"Verdammte Nachkommen" von Despina Skeletti- küsste mich und küsste mich, ging zum Bett und ließ
Budișteanu fort. Das Buch ist 2013 im ”Vremea” mich langsam herunter gleiten. Er nahm mich, ich war
Verlag in Bukarest erschienen und wurde von der seine und gab ihm alles, alles was ich so lange Zeit ihm
Autorin selbst ins Deutsche übersetzt.
nicht geben konnte, obwohl ich hierher gekommen bin
mit den Gedanken ihn zu zerfetzen, zu erwürgen, zu
ermorden. Wir waren aber beide wie zwei die vor dem
Ertrinken stehen und doch können wir den Kopf noch
über Wasser halten; nach so viel Kampf, eine handvoll
- Ich verstehe dich und ich bin auch mit dir Luft schnappen um vielleicht auch frei atmen zu können.
einverstanden. Die Zeiten sind so anormal, dass man
niemandem verlangen kann normal zu sein, oder das was - Was hast du getan, kleines Biest, was hast du getan? habe
wir als normal betrachteten. Mach das was du glaubst, ich ihn gehört als er die erste Worte klar sagen konnte. Ich
dass es gut für dich wäre um dein Gleichgewicht wieder zu habe mir so große Sorgen gemacht, dich alleine gelassen
erlangen. Du bist jung und hast dein ganzes Leben noch zu haben. Ich war sicher, dass ich als ehemaliger
vor dir. Du musst fit bleiben um weiter kämpfen zu Legationssekretär und Großgrundbesitzer nicht lang
können. Sag mir bitte nicht was das schwere Leben festgehalten werden wird. Du kennst mich, optimistisch
bedeutet. Ich kenne das. Gib aber sehr Acht wie und was wie ich bin sah ich mich sehr rasch wieder in deinen
du machst, denn Augen zu sehen, Ohren zu hören und Armen.Wer ist dieser Idiot der dich erobert hat? Von wo
Menschen zu schwätzen gibt's überall. Benimmt dich so, kommt er? Ich würde ihn erwürgen. Was für so große
dass die deinen nicht leiden. Schluck was dir nicht gefällt, Eigenschaften hat er, dass du ihn genommen hast? Und er
erzürne dich nicht. Was mit uns geschieht, geschieht ohne fasst dich an und du musst alles nach seiner Lust und
unseren Willen und wir können es auch nicht ändern.
seinem Geschmack tun. Wie konntest du, wie konntest du
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das nur machen?
- Und du, großes Biest, was hast du getan? fragte ich als ob
ich nicht gehört hätte was er gerade sagte. Du ließest mich
allein. Es war entsetzlich. Ich war so verzweifelt und suchte
überall Antworten die ich nicht fand. Was noch für mich
bis her feststand, stürzte als du verhaftet wurdest ein.
Überall herrschte für mich nur Chaos und Leere. Warum
konnten wir nicht vorher heiraten? Warum konnten wir
nicht auch ein für zwei junge Menschen die sich lieben,
normales Leben führen?Ich hatte ständig das Gefühl, dass
wir beide in eine Höhle gestürzt sind in der wir uns
niemals mehr wiederfinden werden.
- Und doch, siehst du, dass wir wieder zusammen und
umarmt sind. Ich lass dich niemals mehr alleine. So, jetzt
bin ich wieder ich. Mein Optimismus kehrt zurück.
Er nahm mich wieder wie ein Wilder und zwischen
Seufzer und unendliche Fragen flüsterte er immer wieder:
- Wie soll ich ohne dich leben, ich kann nicht ohne dich
leben. Du bist mein Leben, meine Seele, mein Alles, ich
liebe dich, ich möchte nur dich neben mir haben.
Ich wollte mich nicht währen, weil ich in ihn denselben
den in kannte und liebte wieder fand, doch heulte ich
immer wieder aufseiner Brust und weinte und schrie.
- Warum hast du dann geheiratet? Gleich wie du wieder
daheim warst hast du irgendeine geheiratet. Konntest du
nicht warten? Warum hast du nicht versucht mich wieder
zu sehen, damit wir uns wieder wie früher lieben können.
Bei mir ist es anders gewesen. Ich war so verzweifelt, ich
sah dass ich nichts von dir erfahren kann und auch nichts
seit so vielen Jahren von meinem Vater weiß. Als ich
diesen fremden Man gefunden habe, habe ich geglaubt,
dass ich euch niemals mehr erblicken werde. Er hat mir
Vieles versprochen und er schien mir ein sehr seriöser
Mensch zu sein. Was aus diesen Versprechungen
geworden ist, ist jetzt etwas anderes. Vom Anfang an hat
er gesagt, dass er mich nicht anrühren wird, Wort das er
nicht hielt, und im Gegenteil benimmt er sich wie ein
Mann, der nur sein Recht nimmt. Er nimmt mich weil ich
seine Frau bin und deshalb lass ich ihn gewähren wie er es
will. So ist er in alles was er macht: präzise, denkt nur an
sich, er beansprucht und nimmt was er meint dass ihm

zusteht. Sehr gut in seinem Beruf hat mich im Gegenteil
zu einem Nichts gemacht. Es geht uns schlechter als
früher. Wir wohnen noch immer dort wie früher, da er
sich gar nicht um eine neue Wohnung gekümmert hat. Er
hat alles nur versprochen und nichts gehalten. Da für uns
in diesem Haus kein Zimmer frei war, hat er die große
Halle in zwei geteilt. Einerseits entstand somit für meine
Mutter ein Arbeits- und Schlafzimmer. Weiterhin laufen
in der anderen Hälfte der Halle alle anderen Bewohner
des Hauses. Wir schlafen in dem ehemalige Esszimmer,
das neben der Küche wo 8 Familien kochen, sich
befindet. Dieses Zimmer ist zur selben Zeit auch ein
Durchgangszimmer. Mein Mann besucht regelmäßig
seine ehemalige Frau, und dort trifft er auch seine
ehemaligen Freundinnen, und macht unendliche
Rechnungen von was er ihr noch schuldet. Jeden
Monat muss er selbstverständlich von seinem Gehalt
der jetzt nicht mehr so hoch wie es damals am Anfang,
als er Selbstständig war, ist, der Unterhalt für seinen
Sohn bezahlen.
Ich hatte alles dies dem Vlad ins Gesicht geschrieben,
ohne zu denken, dass diese Einzelheiten ihn vielleicht
nicht interessieren. Er schaute mich durch seine große,
schwarze Brille entsetzt an.
- Wie dem auch sei, fuhr ich fort als ob ich nichts
bemerkt hätte, ich muss auch arbeiten, aber ich finde
keine Arbeit, obwohl ich eine Fremdsprachen
Diplomsekretärin bin, aber die Sprachen sind
heutzutage nicht gefragt im Gegenteil die die mehrere
Sprachen können werden noch schlechter bewertet.
Durch das fortdauernde Weinen erstickte meine
Stimme in Tränen.
- Gut ,dass ich nicht auch schwanger bin fuhr ich fort.
- Ah, nein, schrie er. Dein Kind wird mein Kind sein.
Es wird wie du gescheit und schnell werden. Dieser
Mann hat nichts bei dir zu suchen. Er soll zum Teufel
gehen. Du bist die meine, nur die meine, und das Kind
wird das meine, nur das meine sein. Ich will ein Kind
von dir, deshalb lass diese Bestie nicht mehr dich
anfassen.
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Ich fühlte seine große Liebe und das gefiel mir und gab
mir Mut.
- Einverstanden, sagte ich. Ich will es auch so und das
heißt, dass wir uns wieder sehen müssen.. Ich kann
auch nicht ohne deine Liebe und ohne dich lieben zu
können, leben. Ich habe lange genug so gelebt,
aberschön war das nicht. Ich habe dir alles gesagt,

schaffen, geklettert. Zum Glück befanden sich auch
Frauen dazwischen, so konnte ich, ohne belästigt zu
werden, vorbei kommen. Seit Langem bin nicht mehr
abends auf den Straßen Bukarest gewesen. Wie Mama
gesagt hatte "alles ist anders als früher". Nichts Schönes
konnte man mehr sehen, nicht einmal die Natur, die
Bäume,den Himmel, die ich immer so bewundert habe.
Nach zwei Tagen um 9 Uhr hörte ich das Telephon
klingen. Ich war sicher dass es Vlad ist. Ich erwartete
ungeduldig seinen Anruf. Ich müsste, für den Anfang
zu ihm nach Hause kommen.

- Du gehst nirgendwo, du bleibst hier damit ich dich lieben
kann. Bleib, bleib noch ein bisschen.

dass jemand kommt, doch ist er mit seiner Musik
beschäftigt und nimmt uns gar nicht wahr. Sie ist nicht
da, sie ist für 2 Tage bei einer Freundin. Später werden
wir noch weiter sehen.

jetzt bis du dran einen Platz zu finden wo wir uns
weiter treffen können. Hier geht es nicht weil wir
den Doktor stören und in der Nacht kann ich nicht
kommen. Für mich wäre die Zeit um 9 Uhr
morgens gut. Dann kann ich leichter weg. Und - Morgen um 9 bin ich hinter der Türe und warte auf
jetzt muss ich gehen denn es ist spät geworden.
dich. Du musst nicht klingen, obwohl mein Vater weiß

- Ruf mich nach 9 Uhr an und wenn die Mama
antwortet, kannst du mit ihr sprechen, weil sie alles
weiß, sagte ich und ich wunderte mich, dass ich auf
einmal so entschlossen war.
Als ich mich endlich von ihm los reißen konnte, schrie
ich von der Türe noch:
- Und lass dich scheiden, große Bestie.
Ich erschrak selbst als ich meine Worte hörte, doch zu
erschrecken gab es eigentlich nichts mehr.
Ich lief bis zur Bußhaltestelle die sich in einem
ehemaligen, schönen Platz, Brătianu genannt, befand.
Den Namen haben die Kommunisten geändert, die
Miserabel haben die Statuen ehemaliger Politiker
demoliert und die Namen der Plätze und Straßen
geändert. Alles wollten sie ändern. Rumänien wurde in
Volksrepublik
Rumänien
umgetauft.
Die
Kommunistische Partei regierte überall nach den
Prinzipien von Marx, Lenin, und Stalin. Während ich
mir all das überlegte und vor Wut kochte, sah ich vor
mir vor dem Gebäude der Universität, einen Haufen
betrunkener junger Leute, die marxistische Parolen
grölten. Außerdem waren sie respektlos auf den
Sockel des Denkmals von Mihail den Tapferen dem es
gelang schon 1600 für kurze Zeit eine Ländereinheit zu
90
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Punkt 9 Uhr war ich dort und siehe mal, dass jetzt
wenn keiner von uns mehr frei war, weil wir beide
verheiratet waren, konnte ich plötzlich zu ihm nach
Hause kommen. Früher war es zu risikoreich,
zusammen gesehen zu werden. Doch jetzt, zwei
Verheiratete was konnten sie noch zusammen treiben
und wir waren für die sozialistische Gesellschaft kein
Risiko mehr.
Als ich ins Zimmer ging, schaute das Bett schief an wo
er mit IHR schlief, aber sagte kein Wort. Wie dem
auch sei, fühlte ich das erste Mal im Leben etwas das
ich als Eifersucht charakterisierte. Ich hatte Angst dass
ich wieder wütend werde, aber ich konnte mich
beherrschen, weil er mich auf einmal vom Boden hieb
und die ganze Welt wurde so für mich auf den Kopf
gestellt.
- Du hast es geschafft, du bist ein Zauberer. Ich habe
dich so vermisst. Erzähle mir wo du warst, ich will alles,
alles wissen.habe.
- Am Donau-Schwarzes Meer Kanal, du weißt es, aber
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jetzt sollen wir nicht darüber sprechen.

sie wohl. Aber die junge Genossin wo ist sie?

Er zündet sich eine Zigarette für sich und eine für mich - Sie ist auf den Markt gegangen.
an, und schenkte für beide Konjak ein.
- So früh auf dem Markt, wunderte er sich.
Als ich ging, flüsterte er mir ins Ohr:
- Was wundern sie sich, ihre Frau geht nicht auch
- Paß auf was du tust!
Frühmorgens auf den Markt.
- Und du auch, erwiderte ich lächelnd, endlich
entspannt.
- Oh, ja, aber ich dachte, dass die junge Genossin eine
Was wir gemacht haben, werden wir beide nicht mehr Dame ist und die Damen stehen nicht so früh auf.
tun, auf dass konnten wir uns verlassen.
- Sehen sie, sie müssen nicht mehr so viel denken.
Sehr bald hat er ein Zimmer nicht weit von meiner
Wohnung gefunden. Er konnte sein Programm auf den - Ja, Sie haben Recht. Leben Sie wohl und Gott behüte Sie.
Baustellen selbst bestimmen, ich konnte auch leichter
kommen, da es in meiner Nähe lag.
- Zum Glück war dieser Mensch eine Ausnahme, naiv
und anstendig, sagte ich der Mama. Trotzdem müsste
Wir waren verliebt wie am Anfang, und wir wollten ich für die vielen anderen, die, wie du siehst, immer ein
ständig zusammen sein. Wir trafen uns weiter in Auge auf uns haben, unbedingt eine feste Anstellung
diesem kleinen, stickigen Zimmer, wo durch die halb- finden, mit der ich laut Gesetz mein Geld "legal"
herunter gelassenen Jalousien die Sonnenstrahlen als verdiene.
Lichtstreifen herein kamen. Auf mehr mussten wir
verzichten.
- Schwarzarbeit wird schwer bestraft! Wenn man dich
Draußen auf den Straßen war es noch schmutziger als erwischt hätte, wäre es möglich gewesen dass du ins
früher, die Leute rannten hin und her noch besorgter, Gefängnis kommst.
doch wir waren zusammen.
Obwohl meine Mutter das wusste, arbeitete sie bis zu
Eines Tages als ich nach Hause kam erzählte mir ihrer Ausreise "schwarz" weiter, sonst hätten wir nicht
Mama, dass sie am Morgen als sie gerade anfing zu überleben können.
nähen, im Eingang und vor ihrer Türe Stiefelschritte
gehört hat. Schnell hat sie ihre Arbeit hinter den
Schrank geworfen und als sie ein Leinentuch fasste
sozusagen um ihn zu flicken, ohne zu klopfen,trat ein
Milizionär herein:
- Genossin sie arbeiten "schwarz".
- Was sie nicht sagen, antwortete ich.
- Wir wurden von jemandem aus diesem Haus
informiert, dass sie mit Sicherheit schwarz arbeiten.
- Was arbeite ich schwarz? Sehen sie nicht, dass es weiss
ist, es ist ein Leinentuch das ich flicke. Ich flicke, ich
nähe für die Kinder, für den Haushalt. Und siehe hier
es ist nicht schwarz, es ist weiß.
- Ah, ja, sie haben Recht. Entschuldigen sie und leben
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das geistige Auge
streichelt
den Staub
der Milchstraße
Fieberhaft
lassen wir in uns
den Baum unseres Nächsten wachsen
weiße Schmetterlinge - Sternbild des Durchgangs

MIREL RADU PETCU

wir erkennen den Marmorblock

Ringe des Glaubens
(Fragment)

das Erleben und die Inspiration
bestätigen das gebärende Wort

Unverständlich
das Zeichen
erstarrt
in der Asche der Zeit

Wir starren aufdie heilige Staffelei
unsichtbare Punkte an –
Spätherbstliche
kupferfarbene Lichtstrahlen
die Aufreizung
Blütenblätter des Lichtes – achten darauf
beim Abdriften
aufdem eigenen inneren Fluss
klammern wir uns fest an das Weiße der Energie
da die Flamme wie die Zeit ist
durch Verwandlung
ergibt sie einen Sinn
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Verfälschte Energien
Geheimnisse – Schiffe
in der Atmung der Ufer
Die Beschützer
zerstreuen sich in den Fluren des Beinhauses
Aus der Träne des Nichts geboren
suchen wir Felder
veredelter Energien
Widersgepiegelte Bilder in das Blau
der spezifischen Zeiten
Informationen – Schwärme
die deren Schatten
zwischen den Morgenstrahlen einschleichen
aus dem Rumänischen:

Maximilian Dengg und Bernhard Setzwein
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schon längst wieder verschwunden war. Es war nicht
herauszubekommen, wie es der schmächtige Johann, um
dessen Werk es sich zweifellos handelte, geschafft hatte,
das schwere Buffet von der Stelle zu rücken. Und kurz
darauf entdeckten die Eltern, dass sich Zeichnungen des
Jungen hinter jedem Schrank in der Wohnung, hinter
jedem Bild an der Wand, auch hinter den Betten
befanden. Und sie wunderten sich.

HERIBERT RIESENHUBER
DER MALER

Johann Baptist Zimmerli lebte in einer blassen, undeutlichen Landschaft, einer Landschaft, in der man auch bei
schönem Wetter immer das Gefühl hat, ein feiner Nebel
läge vor den Dingen. Schon als Kind, in einem kleinen
Dorf, unweit der österreichischen Grenze, war er durch
seine außerordentliche Begabung zum Zeichnen aufgefallen - was seine Eltern mit Stolz und heimlicher Furcht
erfüllte. Mit dem Bleistift war er schon in jungen Jahren so
geschickt, dass er Gegenstände jeglicher Art und sogar
Fotos mit größter Präzision abzeichnen konnte. Da
Johann Baptist bei seinem Eintritt in die Schule bereits
fehlerfrei schrieb, hielt ihn die Lehrerin für intelligent. Das
hielt allerdings nur so lange an, bis sie bemerkte, dass er
zwar die Worte schreiben konnte, von ihrer Bedeutung
aber keine Ahnung hatte. Buchstaben malte er wie kleine
Bilder.
Das Lesen lernte er leidlich und im Rechnen hatte er bis
ins Alter hinein große Schwierigkeiten.
Als im Hause der Eltern eines Tages anstand, ein altes,
hölzernes Buffet zu entfernen, dessen Oberfläche stumpf
und unansehnlich geworden war, machte die Mutter eine
seltsame Entdeckung: Auf der Wand, hinter dem Buffet,
die - so sollte man jedenfalls annehmen - über Jahre
hindurch von dem Möbel verdeckt gewesen war, befand
sich nämlich eine exakte Zeichnung von eben diesem
Buffet. Mit allen Einzelheiten, dem Porzellan und den
Gläsern; ja sogar eine Spinnennetz war zu erkennen, das

Ein Onkel schenkte Johann Baptist zu seinem achten
Geburtstag die ersten Buntstifte und einen Kasten mit
wasservermalbaren Farben. Mit einem selbstgemalten
Bild– so wünschte es die Mutter - sollte der Junge sich
beim Onkel für das Geschenk bedanken. Also setzte der
Onkel sich eines Vormittags in aller Zufriedenheit auf die
kleine Bank vor dem Hause in die Sonne und der Junge
fing an zu malen. Er hielt sich gar nicht erst mit
irgendwelchen Vorzeichnungen auf, sondern trug gleich
mit sicherem, leichten Strich die Farbe aufs Papier. Doch
schon nach wenigen Minuten, als das Gesicht des Onkels
gerade in seinen charakteristischen Zügen hervorzutreten
begann, wurde der Onkel von heftigen Kopfschmerzen
heimgesucht, so dass die Sitzung abgebrochen wurde und
das Bild, zum Bedauern Johanns, unvollendet blieb.
Bald hatte der Junge sämtliche Gegenstände der ihm
bekannten Welt und auch ein paar Tiere zu Papier
gebracht. Im ganzen Haus gab es kein Ding mehr, zu dem
nicht auch die entsprechende Zeichnung existierte. Und
manchmal machte er Zeichnungen von Zeichnungen.
Schnell hatte sich das Talent des Jungen herumgesprochen
und nicht selten kamen Fremde an die Tür, um Blätter zu
erwerben oder das Wunderkind beim Malen zu
beobachten. Johann nahm das Ganze gelassen und
beinahe teilnahmslos hin.
Eines Tages, er war inzwischen dreizehn Jahre alt, machte
Johann Baptist eine Entdeckung, die für ihn wie die
Bestätigung einer lang gehegten Ahnung war. Aus Mangel
an neuen Motiven hatte er damit begonnen, eine einzelne
Tasse aus dem Küchenschrank wieder und immer wieder
zu malen. Es war eine schlichte, schlanke Kaffeetasse aus
weißem Porzellan, deren Rand angeschlagen und auf
deren Grund sich ein brauner Kaffeerand gelegt hatte.
Johann malte und zeichnete diese Tasse aus jeder nur
denkbaren Perspektive. Er probierte den Lichteinfall von
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allen Seiten und zu jeder Stunde des Tages - so wie es
einst Monet mit der Kathedrale von Rouen gemacht
hatte. Nachdem er etwa fünfzig Zeichnungen fertiggestellt hatte, bemerkte Johann, dass sich etwas
verändert hatte. Nach hundert Bildern konnte jeder
sehen, dass die Tasse an Substanz verloren hatte. Es
war, als ob der Maler mit seinem Blick dem Objekte
etwas weggenommen hatte. Aber erst nachdem er sie
rund fünfhundert Mal gemalt hatte, war die Tasse
verschwunden. Sie war gänzlich auf das Papier
übergegangen. Johann Baptist Zimmerli war nicht
erstaunt darüber. Seine Entdeckung aber behielt er für
sich, denn es war nicht Zweck der Malerei, die Dinge
verschwinden zu lassen. Trotzdem machte er, im
Verborgenen, weitere Versuche mit dieser Technik.
Schon bald brauchte er nicht mehr als hundert
Zeichnungen von einem Gegenstand anzufertigen, um
ihn derart mit den Augen abzunutzen, dass er
verschwand. Manchmal ließ er Dinge verschwinden,
die er nicht mochte, wie den grauen Hut, den die
Mutter eine Zeit lang trug.
Sobald die Dinge verschwunden waren, gewannen
seine Bilder eine besondere Bedeutung, denn sie
konservierten die Erinnerung. Und nicht selten wurde
Johann Baptist verdächtigt, etwas, was er gemalt hatte,
verloren zu haben. Der Vater vermutete, der Sohn hätte
die Teekanne, die er so oft gezeichnet hatte, fallen
gelassen und aus Angst vor der Entdeckung die
Scherben beseitigt.

Johann Baptist Zimmerli fuhr fort, Dinge so oft zu
malen, bis sie verschwanden. Drei Jahre lang
beschäftigte er sich mit dem Matterhorn. Doch ein
Gegenstand von solcher Größe und Komplexität nutzte
sich durch Betrachtung nur sehr wenig ab. Sicher hatte
sich der Berg in dieser Zeit verändert. Doch es war dem
Maler lediglich gelungen, eine dünne äußere Schicht
abzutragen, so wie den Staub von einer Vase.
Dann folgte eine Zeit, in der sich der Maler Zimmerli
für den Frieden engagierte. Er nahm teil an
Demonstrationen und machte Zeichnungen von
militärischen Einrichtungen, von Raketenstützpunkten.
Diese Bilder, wie auch die späteren Serien
"Zivilisationsmüll" und "Ten most wanted", brachten
ihm endlich auch die Anerkennung der internationalen
Kunstszene. In seinem eigentlichen Sinne, so wie er es
sich gewünscht hatte, waren sie aber keine Erfolge.
Einmal machte er sogar den Versuch, seine Entdeckung
über den Zusammenhang von Anblick und
Stofflichkeit, über das Verschwinden der Dinge durch
Betrachtung und Wiedergabe, an junge, begabte Maler
weiterzugeben. Sie hielten ihn für verrückt und man
fing an, sich Witze über ihn zu erzählen.
Schließlich zog sich Johann Baptist Zimmerli in dieses
abgelegene Gebirgstal zurück, wo er - unbeachtet von
der Welt – weiter malte.
Sein letztes und wohl bedeutendstes Werk ist ein
lebensgroßes Selbstbildnis. Übrigens das einzige, das er
je gemalt hat.

Als junger Mann wurde Johann Baptist Zimmerli ein
beliebter Maler in der Schweiz. Vermögende Leute
drängelten sich darum, von ihm porträtiert zu werden.
Und weil das fertige Werk immer etwas glanzvoller,
strahlender und lebendiger aussah als die
Portraitierten, deren Gesichter blass und matt wirkten,
war man mit seiner Arbeit äußerst zufrieden. Junge,
ihm vollkommen unbekannte Frauen suchten ihn
immer wieder in seinem Atelier in der Stadt auf, um
ihm nackt Modellzustehen. So entstanden sinnliche
Bilder, die so vollkommen waren, dass sie, trotz ihrer
ans Obszöne grenzenden Inhalte, stets respektvoll
bewundert wurden. Seltsam bewegten sie ihre
Betrachter. Die Kunstkritik allerdings schenkte seinen
Werken wenig Beachtung.
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***
Obwohl er alle Auszeichnungen
des Windes angenommen hatte,
war der Dichter traurig.
Dem Wort fehlte etwas, mehr und mehr
Niemand sah seine Wunde.
Die Wunde des Leibes und den Leib der blauen Wunde
Und eines Tages warfsich der Dichter in den Himmel.

TRAIAN VASILCĂU

***
Lied, aufGerondas azurblaue Schläfe gemeißelt
Wer empfahl dich dem Schmerz? Gott?
Dein Herz ist eine Rose in den Händen des Himmels
Die im Morgengrauen in den Lehm fallen.
Nur sterbend findest du dich selbst,
Nach dem Tod bin ich ich selbst geworden,
Erlebnis der Zeit, aus mir geboren.

***
Habe den Kranichen den ganzen Himmel gegeben
Und bin ohne Himmel geblieben.
Jetzt bin ich der Mensch
Der zwei Friedhöfe statt Augen hat,
Aber keinen Himmel unter dem Himmel
Und auch nicht im Himmel.

Bedeutet Poesie zu fühlen, über sie nachzudenken?
fragte ich den Wind.
Über Poesie nachzudenken,bedeutet sie zu fühlen?
fragte ich den Mond.
Und beide haben mit einem Schweigen geantwortet.
Eine Grille erschien vor mir und machte ein
Zeichen mir zuzuhören
Ein Lied tauchte vor mir auf und machte ein
Zeichen mir zuzuhören
Und beide haben mit einem Schweigen gesprochen.

Schwer verliebt in meine Heimat Rumänien
Bin verrückt nach Ihr,
Bin todunglücklich ohne Sie,
Bin
Immerzu bei Ihr.

***
Unser Leben: der alltägliche Tod
Der Tod: das alltägliche Leben
Unser Tag: die alltägliche Nacht
Unsere Nacht: der alltägliche Tag

aus dem Rumänischen:

Eugen D. Popin und Bernhard Setzwein.
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“Suntem, ceea ce gândim.
Tot, ceea ce suntem, este creația gândurilor no stre.
Cu gândurile no astre mo delăm lumea.”
B u dd h a

