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Nicolae SILADE

Despre cauza răului
şi necesitatea binelui

Citesc în România literară, nr. 19, din 11
mai 2012, la rubrica “scripta manent”, un
articol semnat de Alex Ştefănescu, intitulat
“Cauza răului”, şi găsesc, între alte explicaţii
foarte interesante, o frază care ar trebui să
dea de gândit multora dintre noi, dar mai ales
acelora care fac judecata de apoi a scriitorilor
trăitori sub comunism. “Până şi un om prins
sub dărâmături după un cutremur luptă să-şi
facă puţin loc ca să respire sau ca să-şi mişte
picioarele strivite. Cam aşa am reacţionat eu
(sub comunism, n.n.)”. Şi nu cred că altfel au
reacţionat ceilalţi români. A-i judeca însă pe
oamenii prinşi sub dărâmături, a-i acuza că
au făcut orice pentru a scăpa, mi se pare o
aberaţie. Şi, ca să mă refer doar la literatură,
mi se pare că se fac mult prea multe acuzaţii, mai ales în ultima vreme, vizavi de comportamentul scriitorilor sub comunism, se
scrie mult prea mult despre colaboratori,
informatori, securişti, comunişti, se scotoceşte mult prea mult în trecut, dar nu pentru a
afla cauzele care au generat răul, ci pentru a
înfiera formele sale. Iar asta plictiseşte de-a
dreptul. Mă plictiseşte nu doar pe mine,
cel care am trăit sub comunism, fără să fiu
membru de partid, ci mai ales pe tinerii de azi,
care habar nu au ce a fost în epoca aurită. Nu
aşa se previn generaţiile tinere, ci arătându-le
cauza tuturor relelor. Iar cauza tuturor relelor
este îndepărtarea de credinţă, îndepărtarea
de credinţa în bine, de credinţa că binele
triumfă întotdeauna. Iată de ce trebuie să
promovăm binele, să credem în bine şi să
facem binele. Pentru că binele uneşte, iar
unirea dă putere. Nimeni nu-şi doreşte pentru sine răul, ci binele, mai binele. Atunci
de ce l-am dori altora? E necesar să facem
binele fie şi numai pentru că el se întoarce
înzecit asupra noastră. Şi cum poţi face bine
altfel decât iubind? Iubindu-l pe aproapele
tău, ţii răul departe, eşti la adăpost de toate
relele şi contribui la triumful binelui!

“E greu de
înţeles cum, în
condiţiile în care
„economia poate
fi tulburată”,
iar „spiritele
agitate”, cineva
îşi poate imagina
un paradis
cultural
european.
Nu cumva,
mai degrabă,
mercantilismul
capitalist,
„filozofia banului”
vor accentua
tendinţele
materialiste
în detrimentul
vieţii spirituale?”

Ilustrăm acest număr cu lucrări ale artistului plastic
Nicolae Ungar, expuse la Galeria Pro Arte din Lugoj

n ilustraţiile numărului n
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Caruselul schimbării sau
Prognoză pe termen scurt

Schimbarea e cuvântul de ordine unul din ele - al zilelor noastre. Toată
lumea doreşte schimbarea, deşi ea nu
aduce întotdeauna ceva bun, o îmbunătăţire a situaţiei. Vântul schimbării
este, la ora actuală, un soi de alizeu
globalizant, o comunizare care s-a
dovedit prematură, forţată – în orice caz, cu efecte îndoielnice în timp.
Dar va veni vremea (arborele lumii
Ygdrasil nu e probabil în întregime
copt!) când un s(t)at universal, planetar se va prezenta ca soluţie de urgenţă pentru
salvgardarea financiar-economică a planetei, iar
un conducător suprem ca salvator al omenirii.
Fără pluripartitism, pluralism, fără opţiuni complementare. Ca unică-supremă soluţie.
Am ajuns să ne obişnuim cu mişcările de
stradă (în urma cărora se întâmplă ceva/nu
se întâmplă nimic), cu primăverile arabe sau
de tot felul. „Primăveri” care s-ar putea dovedi o totală îngheţare a democraţiei într-un
fundamentalism religios, pe care în termenii
noştri îl numim bigotism. Şi bigotismul creştin european reprezintă doar o tuşă mai apăsată, faţă de ultraortodoxismul cu implicaţii
social-politice al islamului radical.
Toată viaţa noastră socială e situată sub semnul schimbării. Se schimbă guverne, ba chiar sisteme de guvernământ, optici şi ideologii. Aproape nimic din ce a descoperit ştiinţa de-a lungul
secolelor n-a rămas întronat pe un piedestal, deşi
la vremea ei, respectiva descoperire a avut valoare de axiomă sau postulat. Să ne gândim doar la
fizica clasică a lui Sir Isaac Newton, cum a devenit ea mai târziu cuantică, apoi hadronică etc.
La geometria euclidiană, care devine peste timp
neeuclidiană… În anul 150 d.Hr., Ptolemeu număra pe boltă 1123 de stele. Cu 1500 de ani mai
târziu, adăugând câteva noi lentile la luneta sa,
Galileo Galilei număra 6600. Iar astăzi marile
observatoare astronomice ale planetei - Palomar,
Huble - estimează 50 de miliarde de galaxii! Dar
nu aceste schimbări de ordin abstract, general,
le-am avut învedere când mi-a venit ideea acestor rânduri. Poate n-aş fi purces la drum dacă,
răsfoind colecţia revistei Cultura, o publicaţie la
care ţin, cu toate diferenţele eventuale de vederi,
nu mi-ar fi atras atenţia câteva articole. Unul din
ele e cel semnat de Cătălin Sturza (nr.10/2011):
„Viitorul la scară mare. Cum vor arăta oamenii
peste şase miliarde de ani”. Un altul, este cel al lui
Eugen Simion (nr.42 şi 43/2011): „Europa 2061.
Exerciţii de imaginaţie”.
În primul rând, e absolut absurd să-ţi imaginezi
că poţi face „speculaţii cât mai precise cu putinţă
pe perioade cât se poate de lungi”, cum pretinde
un cercetător de la Oxford, ale cărui previziuni
ştiinţifice sunt prezentate în primul articol citat.
(Să nu ne gândim acum decât la „exactitatea”
prognozelor meteo care depăşesc trei-patru săptămâni…) Nu vom putea şti – noi nu, savantul
englez da! – „cât de adâncă e vizuina de iepure
care coboară în viitor”. Facem ipoteze, speculaţii
(de fapt: metafore, ca aceasta cu iepurele…), dar
nu le putem lipi eticheta de previziuni ştiinţifice.
Sau le-am putea face, dar numai cu următoarea
rezervă: toate acestea se vor întâmpla (aproape)
sigur peste milioane şi milioane de ani, dacă în
următoarea decadă nu va avea loc un eveniment
catastrofal, de natură cosmică sau planetară. Şi
sunt de (umilă) părere că ar trebui să ne preocupe pericolele iminente din viitorul imediat al planetei, mult mai mult decât evoluţia universului,
la scară mare. Termenul de epuizare a resurselor
terestre, mai mult decât”termenul de epuizare a
combustibilului solar”. Nu mă prea ajută cu nimic să ştiu că după o mie de miliarde de ani „universul va continua să se extindă şi să se dilueze”
când în jurul meu se extind alte rele şi se diluează
calitatea vieţii morale şi siguranţa zilei de mâine.
„Cele mai evidente (din scenariile apocaliptice,
n.n.) sunt: scenariul anihilării nucleare, cel al unui virus artificial care să extermine omenirea şi
cel al unor maşinării microscopice, nanoroboţii,
care să facă acelaşi lucru. Apoi: „Şansele ca umanitatea să se autodistrugă în următorul secol sunt
de 50%” (după alţii de 25%). „Următorii 100 de
ani ar urma să joace un rol crucial pentru viitorul
omenirii, (iar) cele mai multe dintre riscurile majore pentru supravieţuirea umanităţii s-ar putea
manifesta într-o perioadă nu mai lungă decât
viaţa unui om (subl. n. expresă)”.
Ei, abia de aici cred eu (care nu sunt nici futurolog, nici filosof politic, ci numai poet) că ar putea începe discuţia. Şi îmi sună cumva îndepărtat şi totuşi apropiat în ureche o profeţie veche:
„Nu va trece această generaţie de oameni până se
vor întâmpla aceste lucruri”.

Post-oameni sau „oameni-insectă”

Situat „În ariergarda avangardei”
(titlu de rubrică), academicianul E.
Simion face acele promise exerciţii
de imaginaţie (critică), exerciţii care
însă nu se extind la miliardele de ani
ale oamenilor insectă, ci se limitează
la ecartul a 50 de ani - o jumătate de
secol, să zicem aşa - viaţa activă a unui
om. Dar, se pare, nici previziunile de
acest fel nu se prea potrivesc, reprezintă (prea) mult în aceste vremuri
tulburi - după unii chiar pre-apocaliptice. (Dar
noi, pământenii, când vorbim de apocalipsă, ne
gândim la evenimente planetare, solare, sau cel
mult galactice. Universul mare rămâne în plan
secund). Nu e momentul să analizăm punct cu
punct exerciţiile mentale ale dlui Simion (pentru care autorul acestor rânduri nutreşte un mare
respect), vrem să remarcăm doar optimismul/
idealismul lor exagerat şi foarte puţin fondat. Noi
suntem de părere că Europa comunitară nu se va
mai destrăma: a intrat în linie dreaptă, într-un
curent al istoriei, de unde nu mai poate da înapoi. Avem la îndemână două comparaţii: odată
căzut în apele unui fluviu nervos, umflat de inundaţii, e greu să mai ieşi la mal. Dar comparaţia nu
vizează doar UE, ci întreagă „căruţa” planetară
(„Carul Mare” al Terrei), care, odată pornită pe
povârnişul de după culme, nu are altă alternativă
decât să frâneze mişcarea coborâtoare. Trecând
victorioasă peste crizele, seismele financiare actuale, UE se va putea chiar consolida economic
sub o conducere comună care, cu mână de fier,
să (o)cârmuiască vaporul aflat acum în derivă.
„Instituţiile statelor europene vor funcţiona atât
de bine…”. Vor funcţiona atât de bine, încât nu
vor mai funcţiona deloc! Aceasta e singura şansă
a unui conglomerat de state, să reducă la minim
motoarele naţional-zonale, punând în faţă o singură locomotivă. Când globalizarea se va încheia
definitiv, va fi o conducere unică şi se va termina
cu „suveranitatea parţială” a statelor componente. Culturile tradiţionale naţionale - devenite neavenite, fiindcă locale! - vor constitui obiecte ale
muzeelor naţionale. O altă ipoteză puţin probabilă a marelui critic este că Europa unită (inclusiv
prin unirea religiilor tradiţionale) va fi majoritar
creştină. E un frumos deziderat al oricărui om de
cultură şi artă, o proiecţie ideală a fiecăruia dintre noi. Dar care nu ţine cont de elementele reale
care trebuie să stea la baza oricărei „prognoze
ştiinţifice”. Fiindcă, mai mult ca sigur, Europa
va urma tendinţele actuale, care se vor accentua
progresiv: un soi de sincretism religios de origine
păgână („filosofico-religioasă”, asiatică), recrudescenţa islamului, care va putea ajunge curând
la o dezvoltare comparabilă doar cu expansiunea
universală sângeroasă de la începuturile sale
(sec. VI-VIII ale erei creştine). Laxitatea morală
a legilor europene, referitoare la homosexualitate, căsătoriile „libere” şi consensuale, care atentează la familia tradiţională, văzută în calitatea
ei de „celulă de bază” a societăţii dintotdeauna
vor aduce, pe cale de consecinţe (negative), mai
degrabă subţierea extremă a creştinismului, care
va ajunge la un nivel periculos de scăzut, faţă de
perioada lui de înflorire. Iarăşi e greu de înţeles cum, în condiţiile în care „economia poate fi
tulburată” iar „spiritele agitate”, cineva îşi poate
imagina un paradis cultural european. Nu cumva mai degrabă mercantilismul capitalist, „filozofia banului” vor accentua tendinţele materialiste
în detrimentul decis al vieţii spirituale? „Liantul
şi temelia lumii europene” (dar şi ale lumii întregi!) ar putea fi, nu cultura umanistă, ştiinţa şi filosofia, ci doar religia, chiar dacă am lua în calcul
doar aspectul ei de „opiu pentru popor”. (Panem
et circenses avem din belşug printr-o industrie
a audiovizualului cum nu s-a mai văzut vreodată!) Din păcate, cum am văzut - şi se vede de la
distanţă - religia ecumenică actuală se găseşte
într-un acut proces de delegitimare-destrămare,
laicizare, demonizare. Tot mai multe guverne ale
statelor civilizate interzic religia creştină în şcoli,
tocmai spre „a nu leza sentimentul religios” al
ateilor şi al celor de alte credinţe, cât ar fi ele de
stranii. Dar oare cine a pus bazele culturii şi civilizaţiei europene moderne (masoneria sau creştinismul?), de nu mai permitem elevilor să ţină
Biblia pe bănci în şcolile de stat şi scoatem din
constituţiile noastre orice aluzie la trecutul nostru
religios?! Urmăriţi numai (domnule academician) genul de ecumenicitate practicat în majoritatea conferinţelor şi congreselor religioase la nivel
mondial şi veţi putea uşor constata cum conţinutul canonic al oricărei denominaţii religioase – nu
numai discursul ei public – apare diluat, rărit ca o
pătură veche şi destrămată.
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Un „Înger Parc”
generat de viziunile
poeţilor români canonici

Cartea lui Petrişor Militaru,
Prezenţe angelice în poezia
română, are la bază o lucrare
de doctorat, susţinută la Şcoala
Doctorală în Ştiinţe Filologice
„Al. Piru”, din cadrul Facultăţii
de Litere a Universităţii din Craiova. Avem în faţă o cercetare de
tip interdisciplinar, care vine din
sfera istoriei religiei (cu referire la
zoroastrism, iudaism, creştinism
şi islamism) şi a angelologiei
(incluzând aici pe lângă autori
reprezentativi ai acestui domeniu, precum Charles Autran,

ale evoluţiei angelologiei, începând cu perioada de înflorire a
zoroastrismului, trecând prin
Evul Mediu, când angelologia
a atins apogeul dezvoltării sale,
până la stadiul actual al cercetărilor în domeniu. Interesul
autorului pentru acest tip de
cercetare reiese şi din aparatul
bibliografic foarte amplu, folosit
în acest scop.
Claritatea cu care autorul
reuşeşte să explice conceptele
denotă înţelegerea în profunzime
a fenomenului angelic, astfel că,

cum este cazul îngerului din
Elegiile duineze ale lui Rilke:
„Îngerul reprezintă o forţă superioară a vieţii, minunată dar
şi terifiantă, complet indiferentă
faţă de umanitate, strâns legată
de forţa viziunii poetice asupra
lumii”. Tot în scopul definirii
celor trei noţiuni amintite mai
sus, Petrişor Militaru se foloseşte
de rezultatele cercetărilor unor
autori care nu pot lipsi dintr-un
astfel de demers hermeneutic:
Immanuel Kant, Carl Gustav
Jung, Gaston Bachelard, Gilbert

sonetul lunii
133
nu poţi defini niciodată iubirea nu o poţi stăpâni niciodată nici măcar tu
poetul iubirii nici măcar tu care faci publicitate iubirii niciodată nu poţi să
iubeşti cu toată iubirea şi tu ştii asta şi te doare asta şi nu poţi face nimic
altceva decât să vorbeşti de anumite etape ale ei ca şi cum ai vorbi de
fazele lunii ca şi cum ai vorbi de copilărie de adolescenţă de maturitate
de impotenţă şi spui că e minunată şi spui că e sălbatică şi spui că e o
curvă şi spui că nu mai e asta e nu poţi defini niciodată iubirea nu o poţi
aduna într-un singur cuvânt pentru că acel cuvânt ar fi tot iubire iar
iubirea înseamnă viaţă iar viaţa moarte şi nu ştii şi nu ştii dacă poţi
să învii prin altceva decât prin iubire dar când iubirea învie te luminezi
dintr-odată când iubirea învie în tine luminezi pentru că iubirea e totul
şi cu asta am spus totul despre iubire despre ea care iată vine din nou
cum vine lumina după ani şi ani de întuneric cum vine cuvântul
după ani şi ani de tăcere iubire speranţă înviere

Nicolae SILADE

nicolaesilade.blogspot.com

Morris B. Margolies, David
Keck,
Dionisie Areopagitul,
Toma d’Aquino, şi mistici
nonconformişti ca Emanuel
Swedenborg sau Rudolf Steiner)
şi se foloseşte de diferite metode
din sfera criticii literare – istoria
literaturii, stilistică şi poetică,
poetica reveriei, hermeneutică,
psihocritică, critică arhetipală etc.
cu acurateţe şi profesionalism,
pentru a depăşi capcanele unui
limbaj prea specializat, astfel
încât studiul să fie accesibil şi
publicului larg. Scopul general
al cărţii este acela de a identifica
diferitele ipostaze ale îngerilor
specifice unui univers poetic
(fie el eminescian, arghezian,
voiculescian sau stănescian) cu
instrumentele
hermeneutice
adecvate discursului liric cercetat.
În mare, volumul este structurat
în două părţi: una teoretică
şi cealaltă, mai amplă, cu un
caracter pronunţat aplicativ.
În prima parte sunt surprinse
diacronic momentele esenţiale

parcurgând partea teoretică poţi
avea surpriza de a fi înţeles mecanismele acestui domeniu fără
un efort bibliografic suplimentar
din partea cititorului. De exemplu,
rolul general al îngerilor în lumea
prezentă este cât se poate de
limpede: „îngerii ocupă spaţiul
dintre teluric şi celest, dintre om
şi Divinitate”, ei fiind foarte pe
scurt „mesagerii lui Dumnezeu,
păzitori ai Legii Divine […] ce
poartă rugile şi jertfele oamenilor,
precum şi poruncile şi răsplăţile
date de Dumnezeu”. Tot în prima
parte a lucrării sunt identificate
semnificaţiile a trei concepte
fundamentale pentru partea
aplicativă a lucrării: imaginaţie
poetică, imaginar antropologic şi
imaginal (Henri Corbin). Aceste
concepte sunt tratate convergent,
dinspre literatura internaţională
spre cea românească. Aflăm astfel
cum imaginaţia poetică poate
modifica în întregime percepţia
obişnuită asupra îngerilor, în
sensul teologic al cuvântului,

Durand sau Erwin Panofsky.
Continuând lectura, cititorul ar
putea să asiste la o transformare
interioară pe care autorul o sugerează pe parcursul analizei sale
ce depăşeşte adesea graniţa unui
discurs critic obişnuit prin inserţii
de tip iniţiatic din sfera psihologiei
abisale sau a sufismului iranian,
ca în capitolul dedicat poeziei lui
Nichita Stănescu.
Cea de-a doua parte se deschide
cu un amplu eseu despre îngeri din
literatura populară românească,
urmat de descrierea îngerilor
trataţi à rebours în Ţiganiada lui
I. Budai Deleanu sau de aceia cu
semnificaţii etice din lirica lui Ion
Heliade-Rădulescu
(Serafim
şi heruvim). Explorarea altor
universuri poetice ne dezvăluie
noi perspective asupra fiinţelor
angelice imaginate de poeţi
români de primă mărime ce au
avut darul de a experimenta
aceste viziuni unice: îngerul
morţii, îngerul-femeie şi îngerul
astru, al armoniei divine la Mihai

Eminescu; îngerul vâslaş ca un
Charon ce şi-a schimbat direcţia
la Nichifor Crainic; îngerul
nădejdii, arhanghelul durerii etc.,
dar şi îngerul-toboşar sau îngerul
corabie la Vasile Voiculescu;
îngerul apropierii ca extensie
a eului poetic la Lucian Blaga;
îngerul mesager ce este înlocuit
treptat cu heruvimul bolnav la
Tudor Arghezi; îngerul negustor
ce negociază accesul eului poetic
la diferitele niveluri de realitate
în poezia lui Nichita Stănescu
şi, inevitabil, nu putea fi trecută
cu vederea atmosfera burlescă
întreţinută de armata de îngeri
ai lui Emil Brumaru, emanaţii
spirituale ale eului care participă
la „carnaval erotic” imaginat de
poet cu intensitatea unei hedonist autentic. Parcurgerea cărţii
lui Petrişor Militaru ne face să
conştientizăm cât de vast şi de
încântător poate fi tabloul poetic
al prezenţelor angelice, dar şi
potenţialul creator de care se
poate bucura arhetipul îngerului
trecut prin filtrul a unora dintre

cei mai buni poeţi români. De
asemenea, semnificativ e şi faptul
că analizarea acestor reprezentări
angelice la nivelul imaginaţiei
poetice ia în considerare teme,
motive şi constelaţii de imagini
ce sunt reprezentative pentru universul poetic la care se referă,
ceea ce ne arată că imaginea îngerului în poezia română nu este
un accident decorativ sau un
detaliu secundar, fiindcă modul
în care un poet se raportează la
figurile angelice reprezintă unul
din elementele ce definesc esenţa
unei literaturi naţionale.
Din
această
perspectivă,
Petrişor Militaru reuşeşte să
construiască propriul „Înger
Parc” fundamentat pe bogăţia
imaginativă a poeziei româneşti,
însă nu în plan fizic precum cel al
fermecătorului poet de la Portul
Cultural Cetate, ci cu ajutorul acestor arhetipuri ce au avut un
rol fundamental în dezvoltarea
literaturii şi artelor frumoase,
parc ce poate fi vizitat după plac
la doar o deschizătură de carte.

Egregora de la Lugoj,
o carte eveniment

De curând, la editura „Detectiv” din Bucureşti, sub semnătura lui
Ovidiu Dan (59 ani) şi a Patriciei Ghemeş (37), a apărut cartea intitulată „Egregora de la Lugoj”. Rod al unei munci asidue, pe un tărâm aproape sterp, cartea a apărut din dorinţa autorilor de a aduce
la cunoştinţa cititorilor ceva ce nu s-a mai scris despre Lugoj, cam
de mulţi ani, după cum ni s-a confesat Patricia Ghemeş. Ovidiu Dan
este licenţiat în Drept, scriitor şi jurnalist, a publicat romane şi cărţi
de specialitate, e născut la Arghişu (Cluj), trăieşte în Regatul Ţărilor de Jos, unde conduce o firmă de investigaţii private, iar Patricia
Ghemeş, dublă licenţiată, medic şi cadru operativ în rezervă. Volumul se vrea un ghid iniţiatic în privinţa simbolisticii din arhitectura
lugojeană. Spre a veni în sprijinul cititorilor, am considerat că nu
ar fi deloc nepotrivit de a-i informa ce înseamnă egregora. Pentru
aceasta am apelat la introducerea cărţii în care se spune: „După
cum cuvintele, prin semnificatul lor, au o vibraţie karmică în stare
să creeze realităţi sau să dinamiteze destine, simbolurile pot structura o comuniune pe acumularea sinergică a gândurilor trecute sau
prezente ale indivizilor unui grup sau locuitori ai unui anume spaţiu. Aceasta este egregora: o acumulare impersonală de infoenergii,
o entitate psihică ce se alimentează din mentalul colectiv şi pe care-l
hrăneşte la rândul său, fie la solicitarea indivizilor în parte, fie la
foamea de informaţie sau de energie a comunităţii. Egregora este
puterea de a fi cumva într-o „împreună cuminecare”. Privirii iscoditoare a autoarei nu i-a scăpat nimic, descoperind pe clădirile din
Lugoj, pe lângă care omul de rând trece nonşalant, diferite însemne, simboluri a căror decriptare uluieşte. Opul cuprinde XXXI de
capitole completate cu trei anexe, unul mai interesat decât altul. Mă
opresc aici cu prezentarea, lăsând cititorului plăcerea de a pătrunde
în lumea mirifică şi fascinantă a simbolurilor. Cu mâna pe inimă,
afirm că această carte este o carte eveniment. Parafrazând vorbele
unui personaj, care mie personal nu-mi este drag, vă recomand să
citiţi această carte eveniment, pentru că nici nu ştiţi ce pierdeţi.
Mircea ANGHEL
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Andreea Teliban
dinaintea plecării

1.
nu mai e timp de stat după dragoste
obişnuieşte-te
ea nu va veni ca un popor păgân să-ţi cotropească pielea
ea nu va veni nici măcar ca un popor păgân şi răvăşit să culeagă roadele
ridurilor tale
ea nu va veni nicidecum
fă mai bine ce te-a învăţat noaptea cea mare în care
te-ai înfăşurat în şerpii insomniei
plângi
aşa cum plângeai când fiinţele fără mâini îţi căutau ascunzişurile
şi credeai că sarea lacrimilor le vor ademeni să te devoreze şi
să rămână pe parchetul de lemn doar inima
să bată acolo încă un anotimp şi odată cu îngheţul
să se spargă înţepată în aşchia cea mai bătrână

scrisori dintre ape (1)
*

în casa aceea nu mai locuieşte nimeni de 50 de ani
pereţii au înverzit
iarba ca degete dornice de mângâieri
se mişcă într-o parte şi-n alta
şi nu e vânt şi nu e vară şi nu e nimeni în afară de mine

următorii locatari să nu ştie câţi şerpi şi câtă dragoste în casa lor
dar păcatul îi va ţine departe de toate pentru că
numai o persoană poate ispiti şerpii
cineva singur şi sincer

în casa asta nu mai locuieşte nimeni de 50 de ani
străbunicul a lăsat-o moştenire grădinii de buruieni
i-am făcut toţi voia ne
bunului
pereţii nu sunt clădiţi pentru plante pereţii sunt clădiţi pentru oameni
ei trebuie să se sprijine
să-şi ascundă trupurile înăuntru când fac dragoste
să se învârtă în jurul lor căutând răspunsuri
pereţii sunt clădiţi pentru a ascunde ruşinea şi slăbiciunea şi nebunia omului
îţi aminteşti ziua aceea te purtam în braţe prin întuneric
mă-mpiedicam de cadavre de răniţi de excitaţi de femei cu sâni mai mari ca inima
trebuie să-ţi aminteşti ziua aceea trebuie să-ţi aminteşti ziua prafului
în camera de la mansardă
cu mâinile la spate cu picioarele legate de picioarele scaunului şi
cu un sac de rafie pe cap ne
bunul
îţi aminteşti ziua aceea te purtam în braţe pe întuneric
mă-mpiedicam de toate
trebuie să-ţi aminteşti ziua aceea trebuie să-ţi aminteşti ziua prafului
bicul vorbeşte prostii ca-ntotdeauna şi
tot ca-ntotdeauna stau în genunchi cu capul în poala bicului
şi-l ascult
zice că am fost salvată cândva

*
despre convenţii ne-au învăţat mamele
acest cuvânt mai greu ca o plapumă de iarnă şi
de atunci respirăm aerul cald aproape înăbuşitor
dintre braţele celor pentru care am face mii de convenţii
doar că nimeni nu ne-a învăţat până unde
mai rămânem noi între atâtea îmbrăţişări

lui Radu

mă ridică până acolo unde aerul e rarefiat şi nu pot respira
şi plăcerea de a avea mâinile lui încleştate în jurul gleznelor mele
şi mâinile lui care mă aruncă până acolo unde nu se poate respira
spune-mi tu
cum să-mi calculez timpul
spune-mi tu pentru că ai stat închis într-un salon din spitalul celor mai bolnavi
spune-mi cum să-mi calculez timpul
tu care ştii ce să faci cu dragostea şi cu trăitul
cu somnul şi halucinaţiile
cu apa şi mâncarea
cât să vorbeşti şi când să taci
cum să simţi lumina filtrată printr-un geam murdar direct pe piele
direct pe trupul fără conştiinţă
pe trupul îndopat cu pastile
spune-mi ce se întâmplă între răsărit şi stingerea becului din salon când
te obligă să dormi
te obligă să simţi boala celorlalţi
să miroşi transpiraţia pijamalelor în dungi şi
să adormiţi într-un final împreună ca
o haită de lupi sub burta mamei
spune-mi
trebuie să-mi calculez timpul şi
să iubesc mâinile din jurul gleznelor cât se cer iubite
să respir răbdătoare aici sus
până la ora stingerii

dar acum nu mai e timp de stat după dragoste
până cea mai veche melodie a pământului
haosul
îmi va ţiui în ureche şi nu voi şti să dansez şi
nu voi şti să mă mişc
trebuie să învăţ păcatul

*

nu sunt ca alte femei
eu nu am conştiinţa propriului trup
alerg spre un perete mare şi alb
păşesc încrezătoare spre copacul cu flori de cireş
privind doar coroana
îmi ciocnesc umerii de
atâţia alţi umeri
mă împiedic şi cad în paturile bărbaţilor
eu nu am conştiinţa propriului trup
nu mă doare şi nici nu-mi provoacă plăcere deşi
am auzit că aşa se face
pe cearşafuri ne-ncolăcim în grabă
se-ncolăcesc hainele precum cobrele
le privesc gândindu-mă la cute
la cute şi la mine plecând şifonată când
bărbatul mă mângâie
îi privesc unghiile pentru că ştiu că
majoritatea doar şi le rod
e caraghios să-ţi imaginezi un bărbat făcând asta
un bărbat cu barbă deasă care-şi
scuipă unghiile pe jos
bărbatul îmi atinge şi-mi sărută sânii cu
privirea unui nebun şi
atât de bine i-ar sta într-o cămaşă de forţă
într-o cameră de doi pe doi cu
pereţi tapiţaţi cu sâni sintetici
să se izbească de ei să-i lingă
să adoarmă ca un prunc după alăptare
bărbatul plimbă întâi degetele pe buze
apoi mă sărută
şi organul ăsta ciudat limba
nu ştii niciodată ce poziţie are în gură când
cele mai perverse gânduri se culcuşesc între tâmple sau când
bărbatul se uită în oglindă după exerciţiile matinale
ţanţoş ca hornul unei case părăsite de fapt
ştiu sigur doar că va împinge cu limba cerul gurii
să se calmeze când
pe pernă dimineaţa va găsi un bilet de rămas bun
bărbatul crede că facem dragoste
se zvârcoleşte deasupra mea şi
se ruşinează când îl privesc în ochi
zâmbesc privind ruşinea bărbatului
râd înăuntru şi în afara mea pentru că
eu ştiu totul despre bărbat
de fiecare dată
fără trup fără sicriu dar
totuşi o înmormântare
între cearşafuri

Ion NETE
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De-a v-aţi ascunselea prin vise

Chiar atunci, cel pe care îl crezuse Garamia, prinde
să şoptească întruna, de parcă, în loc de vorbe, s-ar
opinti să urnească din loc nişte uriaşi împotmoliţi
în mlaştină. Câteodată, Garamia se opreşte din şoptit
şi atunci grupul rudarilor bătrâni, lungiţi pe cojoacele
miţoase, încep să bocească. Glasurile lor răsună
moale, a plâns, pierzându-se în tânguiri prelungi.
Femeile din preajma lor stau grămadă. Cum dă cu
ochii de ele, Garamia se înviorează şi strigă după ceva,
repezit, apoi, cântând în cor cu ceilalţi rudari, face un
ocol larg, închizându-le într-un cerc, chiar în drep-tul
tufelor roşietice, arcuite mai din timp, ca să astupe
capătul potecii pe unde veniseră.
Ca la un semn, femeile aleargă spre un pâlc de
tufe. Împrăştie, ca găinile, grămada frunzelor, de sub
care scot un burduf plin. Două din ele, mai bătrâne,
îl prind cu mâinile, ţinându-l înclinat în aşa fel încât
apa să curgă mereu. Celelalte, făcându-şi loc în faţă,
pe rând, înmoaie palmele în şuvoiul de apă, după
care îşi umezesc obrajii şi, strecurându-şi degetele
sub cămăşi, îşi mângâie piepturile bogate. După ce şi
ultima femeie ajunge să-şi umezească obrajii şi sânul,
se apropie de burduf Garamia, urmat de convoiul
celorlalţi, ţinându-şi mâinile împreunate în dreptul
pieptului, ca la rugăciune.
Femeile se apucă să împrăştie lemnele albe,
aruncând cu ele, chipurile, după necuratul. Apoi, pe
locul presărat cu lemne, acoperind întocmai cercul
făcut de rudari, mai înainte, în mijlocul poienii,
desfăşoară un val de pânză care prinde, imediat,
culoarea albastră a nopţii.
Mirodonie, înfricoşat de o presimţire neclară ,
închide ochii, de parcă i-ar fi frică să vadă ce avea să
se întâmple. Umbre fugare îi amintesc de întâlnirea
cu Palaghia, stăruind asupra locului în care se
întâlniseră, sub nucul de la Chisamera. Tocmai când
îl aştepta pe Cilică să-i spună o poveste din lumea
de dincolo...
Dac-o fi început să mi-o spuie şi n-am băgat de
seama ?
Pe măsură ce se chinuie să-şi limpezească
închipuirea când i se arătase Cilică, văietându-se că
Chisamera arde în flăcări, povara pe care o simţise
atunci apăsându-i sufletul se face şi mai grea, aproape
imposibil de suportat.
De atâta timp stă cu ochii pironiţi la poiană încât
lumina albastră se desface în falduri grele, catifelate,
îmbiindu-l să-şi facă loc printre ele, de parcă ar
înainta pe un coridor, ale cărui cotloane, împrejurul
poienii, nu se mai sfârşesc.
Vântul, nevăzut, stârneşte foşnetul frunzelor care
se aşterne întruna ca o ploaie de nisip pe care copacii
o cern deasupra poienii.
Înfricoşat de moleşala somnuroasă care îl
copleşeşte, aducându-i în minte timpul când zăcuse
lungit pe cergă, Mirodonie simte că îşi pierde curajul
să mai stea cu ochii deschişi. Cu toată împotrivirea lui,
închipuirea îi aduce aproape de tot umbra Driei, aşa
cum întârziase pe pragul uşii de la odaie, în aşteptarea
părerii lui, dacă îi plăcuse sau nu începutul poveştii
pe care i-o făgăduise.
De-aia mă speriase Cilică! Văietatul lui, că arde
Chisamera, atât mă zăpăcise, de habar nu mai aveam
pe ce lume sunt. Hoţu’ de el, ştia bine ce face,
ca să nu-mi dau seama încotro mă duce. Auzi, ce
mai putuse scorni, că îmi dă în primire întinderea
Chisamerii! Şi cum îmi tot spunea că ar fi bine s-o
luăm pe scurtătură, păi, unde i s-or fi năzărit lui atâtea
scurtături, încât puteam să ne alegem şi noi una ? Şi,
ce să mai zic de Palaghia, ăla, căzut ca o umbră din
nuc, anume să-mi dea de veste că bunicul s-a ascuns

sub pânza apei din Balta fără fund ! De-ar fi, aievea,
aşa cum pretindea, poate că pândeşte şi Cilică pe
cineva! Doamne, păi, chiar l-am auzit, lăudându-se că
de acolo , şi întinsese mâna spre apa Bălţii fără fund,
te poţi uita peste tot, ca-n oglindă! Nu cumva, acum
i-o fi urmărind pe rudari ? Nu de alta, dar poate da cu
ochii şi de mine şi-atunci să-l vezi cum o să se înfurie
că n-am astâmpăr nici noaptea ! Ce m-a mai păcălit,
îndrugând la năzbătii în fel şi chip, doar, doar, m-o
face să cred că poteca, pornită de sub nucul de la
Chisamera, se pierde în inima pădurii, adică n-ar
duce nicăieri! Ei, uite că nu e aşa, de mergi, numai
oleacă, pe firul ei dai de ditamai poiana plină de
rudari. Oho-ho, păi, Palaghia , mai mult ca sigur că la
ei se gândea, spunându-mi că prin Pădurea Bisericii
mişună alaiuri de sfinţi. Asta e, îmi vorbea cu tâlc,
aşa, într-o doară. De stau să mă gândesc bine, o să le
dau eu de cap la toate. În afara ţiganilor. Naiba ştie de
unde i-au mai scos! Atât bunicul, ca şi Palaghia. De
nu i-or fi împreunat dinadins, să mă ameţească de-a
binelea. Sau ştiau ei ceva de care nu voiau să aflu ?
Na, că asta trebuie să fie ! Chiar, că, odată, Cilică mi-a
spus să am grijă de nume, să nu mi-l fure ţiganii.
Mulţi din ei ar vrea să-i cheme Mirodonie, ştii câte
tuciuri şi căldări de aramă ar fi în stare să dea pe un
astfel de nume, făcuse bunicul pe misteriosul, ca şi
cum ar fi depins, oarecum, şi de el dacă rămân, până
la urmă, numit aşa cum am fost botezat sau ţiganii o
să mă lase fără nume. Da, ia, să le dau naiba de aiureli,
mai bine să văd ce se întâmplă în poiană.
Cu tot curajul făcut, Mirodonie nu poate înfrânge
tremurul cărnii, care îl paralizează de nu mai zăreşte
nimic. Imediat îi vine în ajutor închipuirea care îi
aduce dinainte valea, adâncită dinspre Chisamera
spre sat, cuprinzând, ca într-un culcuş, casele cu
acoperişurile ţuguiate de şiţă, pierdute în negură.
Deodată, simte pe aproape şi răsuflarea peretelui
rece. Pe loc, închipuirea se stinge.
Bătăi din palme, în rafale repezite, îi atrag privirea
spre poiană.
Rudarii, desfăşuraţi în cerc, îşi pocnesc, îndârjiţi,
palmele, după ritmul impus de glasul lui Garamia.
Femeile dădeau ocol, prefăcându-se că iscodesc
valurile de pânză iar pe ascuns caută, neliniştite, în
toate părţile, nu cumva să le surprindă cineva.
Bătăile se aud , din ce în ce mai sacadat.
Mânaţi de impulsul lor, bărbaţii se răsucesc,
învârtindu-se în loc, apoi îşi prind unul altuia braţele
şi le înalţă, arcuindu-şi-le în aşa fel încât întocmesc
intrarea unei ascunzători.
Mirodonie aude foşnetul cămăşilor albe, fâlfâind,
umflate de vântul care s-a înviorat brusc. Ochii
i se aprind pe măsură ce cuprinde poteca al cărei
capăt, topit în iarba din poiană, îl fixează îndelung.
Aşteaptă, presimţind că imediat se va întâmpla ceva.
O încordare rece îi încinge sufletul din piept, dându-i
senzaţia că pielea de pe el începe să se usuce şi
nu mai are mult până se destrăma în fâşii subţiri
şi uşoare ca fulgii de păpădie care plutesc duşi de
adierea vântului. Nici nu-şi dă seama cum intră şi
el, cu bătăile inimii, în ritmul în care se zvârcolesc
trupurile rudarilor.
Garamia agită două lemne albe, luate de jos,
lovindu-le din ce în ce mai încet, până ce mişcările
se potolesc şi se aşterne tăcerea peste poiană şi
rudărimea amuţită. Tufele, cu capetele împreunate,
să astupe capătul potecii, îşi foiesc frunzele, ca
răscolite de un vârtej şi din ascunzişul lor apare un
pâlc de copile. Ca să poată intra în poiană, trebuie să
treacă mai întâi pe sub coviltirul alcătuit din braţele
bărbaţilor. Trupurile goale tremură ca un miez arămiu,
în timp ce se răstoarnă pe valul de pânză. Odată cu
grămădirea fetelor, ritmul bătăilor de palme învie şi
se accelerează năucitor. Până şi pădurea se clatină, cu
poiana din mjilocul ei cu tot.
Fetele, cu trupurile în tresăriri de zvâcnete scurte,
sar în picioare ca să se strângă în cercul pe care îl
fac şi îl desfac, până acoperă mijlocul poienii. Sânii le
tremură, scuturaţi de friguri. Fetele îşi apropie mâinile,
acoperindu-şi piepturile pentru o clipă, după care şi
le îndepărtează, ca arse.
În sfârşit, se întâmplă şi acel ceva neobişnuit , care
îi aţâţase curiozitatea lui Mirodonie dar, acum, după
atâta aşteptare, parcă nu mai are nicio tragere de
inima să-l vadă.
Cercul viu, domolindu-şi frământarea, se răsfrânge
şi, spre stupoarea lui Mirodonie, din mijlocul lui
apare chiar fata care îl adusese în poiană. Celelalte
dispăruseră, pe măsură ce ritmul se stingea cu tresăriri
uşoare în corpurile lor vlăguite. Corul rudarilor
sloboade un oftat prelung, de uşurare, în timp ce fata
se rostogoleşte, căutându-şi locul potrivit pe pânza
care apare sub ochii lui Mirodonie când roşie, când
albastră.
Nu mai găseşte putere în el să privească. Simte
doar răcoarea, cum îl împresoară, aburind parcă din

golul lăsat, alături, de fată.
Nici nu ştie ce îl împiedică să izbucnească în plâns.
Între timp, luminată de corpul fetei, noaptea se face
ameţitor de albastră.
Rudarii, stânjeniţi că sunt daţi de gol de lumină,
prind să se furişeze, stingheriţi, printre tufele care
străjuiesc poteca. Cămăşile albe, aşa, cum merg în
grabă, par a fi un pumn de petale pe care o mână
nevăzută le presară pe firul cărării, şerpuind în vale.
Doamne, prin ce minune am mai trecut, suspină
Mirodonie, dându-şi drumul
printre crengile
tufanului. Nici nu mai simte arsura frunzeleor aspre,
care îi umplu de înflorituri sângerii pielea de pe mâini
şi obraji. Se uită în jur şi nu mai vede niciun strop
din lumina nopţii albastre.
Rămâne încremenit, de nici nu-şi poate mişca
picioarele.
Fără fată, habar nu are încotro s-o ia.
I se face dor de casa cu zidul încordat, ca o ureche,
să surprindă şi cel mai mic foşnet.
Dintr-odată, se simte atât de vlăguit că nu-i mai
pasă de nimic.
Nici de peretele rece, răsuflându-i în spate, ca o
fiară sălbatică , ieşită din adâncul pădurii.
Nici măcar de peştera înfometatului, cu care îl tot
ameninţa Cilică.
Străfulgerat de temerea că se încurcase în
povestea, la al cărei capăt se ambiţionase să ajungă de
unul singur, îşi lasă corpul pradă colţilor unor fiori
ciudaţi care încep să-l crâmpoţească.
Asta, cu adevărat întâmplare de pomină...
Doamne, acum ajută-mă să mă pot mişca mai
repede...

Dă, Doamne, să nu fie prea târziu, dacă n-ajung
înainte de a se întoarce Dria acasă...
Se opri, speriat că prinsese a se văicări aşa cum
făcuse Cilică, atunci când îi arăta cum
ardea
Chisamera.
În timp ce îi îngheţau vorbele pe buze, începe
fulgurarea unui crâmpei din ceea ce îşi închipuise că părea poiana, în clipa în care o văzuse: se
deschisese, aidoma unui ochi, apoi, clipise de câteva
ori, înainte de a-l lăsa să intre în el, ca într-o poartă
de palat.
Baremi, de nu m-aş pierde, de tot, cu firea. Chiar
de-o fi să aştept până o să lăcrimeze ochiul şi astfel
să pot ieşi din el, ca să mă întorc acasă, înainte de a
se lumina de ziuă.
Prins în mrejele iluziei că poate sta de veghe oricât,
Mirodonie, toropit de somn, se simte învăluit de fiorii
bucuriei, închipuindu-şi cum avea să se împăuneze
în faţa Driei că izbutise, de unul singur, să dea de
capătul poveştii nemaipomenite. Apoi se pomeni
prins într-un hăţiş, nefiind sigur dacă, prin ceea ce
trecuse, era basmul făgăduit de Dria sau povestea
despre lumea de dincolo, pe care Cilica refuzase să
i-o spună, atunci când îl rugase.
Îl scoase din încurcătură apa ademenitoare a
somnului care îl şi petrecu în alt vis, tot prin
împrejurimile Chisamerei, pe-acolo, pe unde, moartea
nu-i mai îngăduise lui Cilică să-i arate ...
Între timp, ceaţa, deşirându-şi jurebiile mătăsoase,
împâclise toată valea, prinzând, apoi, o strălucire
orbitoare prin care privirea lui Mirodonie nu mai
avea cum străbate...
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Nicolae BĂLAŞA

Iertători şi
iarăşi de la cap

(sau
felul de a fi român)

Discuţia cu Tabitha mi-a trezit curiozitatea. În zilele următoare, cât timp m-am
tot ţinut după ea am aflat că de acolo, din
Tunisia, vechii fenicieni, oameni frumoşi,
veseli, cu spiritul lor practic, au luat la pas
lumea. Când pe uscat, când pe valuri. Cartagina lor, pe-atunci, tocmea, cumpăra şi
vindea cam tot ce se putea în Mediterana,
în est, în Persia sau tocmai până spre nord,
în Scoţia. Mai târziu, însă Imperiul Roman i-a tăbăcit ca şi pe noi, pe-atunci getodaci, cei mai viteji şi drepţi dintre traci. În
plus, pentru spectacol la ei, într-un orăşel,
El Djem, romanii au ridicat, la vremurile
acelea, un alt colosseum. Sângele trebuia
să ţâşnească în arene nu doar la Roma, ci
şi mai la sud, în Africa. Civilizaţiile anterioare, cu învăţături, tradiţii, într-un cuvânt,
cu tot ce a fost, a devenit, peste noapte,
bob de nisip spulberat desupra întregului
deşert deja de alte sălbăticii uscat.
- Blestemat parcă, pe când cu Turnul
Babel, omul, cam la o mie de ani, vrea, nu
vrea, o ia de la început. Cică altfel nu şi-ar
mai găsi rostul. De aci, istoria lumii, istoria
bestiei din el, din om, şi a sângelui scurs
în pământ. Mă rog, un punct de vedere.
Ce să-ţi mai spun? Că după romani, o altă
mie de ani, au zăbovit pe-acolo, vandalii,
bizantinii, otomanii, mai de curând, francezii, e o chestiune de prisos. Au venit, au
luat, s-au dus şi-au lăsat în urma lor trupuri schilodite, suflete frânte şi valuri de
lacrimi de-al ochilor plâns.
Şi povesteşti cu zâmbetul pe buze?!
Cum altfel? Câtă vreme vorbesc despre
poporul meu?!
Mama lor de bandiţi! – ar fi sărit moş
Gheorghe şi-ar fi pus mâna pe cuţit.
Şi?
Le-ar fi făcut el ceva, i-ar fi jupuit şi îşi
făcea din pielea lor, opinci.
- Sara, draga mea, când eşti un popor
mic, orice ai face, umbli tot dezbrăcat şi
desculţ. Tu crezi că întâmplător suntem
noi pe-aici? Maria, Katy, n-aţi vrea să fiţi
la voi acasă? Să aveţi ce pune, zi de zi, pe
masă? Grija pentru un mâine să nu stea în
bucata de pâine... Ci la suflet, la tine, la un
viitor. Se pare că cei ce pot, şi asta vor, le e
mai uşor să fim slugi de voie, te miri unde
au ei nevoie. Mai ieri, în Anglia, astăzi, în
Grecia... Rătăciţii, rătăciţi! Se dă un zvon
în lume că s-ar trăi mai bine la...
- Paştele cailor... Zic bine?
- Fie, că tot nu am idee cam pe unde e!
Oricum, sclavie modernă, pentru ei fără
niciun cost. Şi asta în numele binelui nostru, al binelui pentru popor. Aşa s-a furat
cel mai uşor. De când lumea, acum şi-n
viitor. Ehe, draga mea, când ai să afli tu,
mai târziu, cam cât s-a ucis în numele lui
Cristos al tău... sau a lui Alah al meu, te-ai
pune singură, în vârf de ţeapă, şi-ai striga
cât te ţin plămânii: ,,fără Dumnezeu!’’ El
însă, fără vină!... Bestia în formă manifestă, din om!
- Şi din mine?
- Eu ştiu? Să zicem că tu eşti încă un îngeraş...
- Mâine însă pot fi dracu gol! Aşa e?
Acum înţeleg de ce urla Gheorgheru, ăla
ăl tânăr, la vreun an după ce s-a însurat,
când a găsit-o, într-o seară, pe nevastă-sa,
o puştoiacă, cu altul în pat.
- Sărăcuţul! S-a speriat?
- Ei, şi cu tine?! A turbat! Cât ai clipi, a
pus mâna pe un par şi...
- Ooo! Alah, Alah!
- Ce Alah?! I-a rupt ăla oasele, că altfel
nici că se putea! ...Apoi, fireşte, că suntem
iertători, au luat-o, iarăşi, de la cap!
***
După acel ,,iertători’’ şi ,,iarăşi de la cap’’,
Tabitha m-a privit cum nu mă privise niciodată. Un fel de lume pe dos îi conturasem
sub privirile umezi ce priveau departe, în
deşertul parcă înţepenit în sufletul său.
Hei, Tabi, aici sunt!
Da, văd, pui mic!
Te-am prins... Ai un iubit care te-a plesnit şi l-ai părăsit. Sau ţi-e dor de el?
...Şi e treaba ta?
Nuuu, dar sunt curioasă. Pleosc, trosc,
şi?...
Ei, la noi nu e aşa.

- Da? Păi da, cred şi eu că, dacă vă
strângeţi toate, vai de curul său!... Mănâncă la bătaie, bietul, cât nici că vreodată el
o fi visat! Mi-a spus mie mami că la musulmani...
- La musulmani, în Egipt, în Libia, în
Orient, o fi cum o fi... La noi, multe s-au
schimbat! O femeie, doar un bărbat.
- E, da, acum m-am convins, am băgat
la cap! La noi e invers: un bărbat, o femeie. De-aia, mai ales el, ţuşti, la vânat, peste
gard, tocmai la alta în pat. Îmi spunea mie
unul, Şurghe, un strâmb şi un cocoşat,
cândva şi el băiat, că ei, bărbaţii, sunt veşnic nişte copii ce s-ar juca.
- Iubita, mă faci să râd! Cu femeia altuia?
- Da! E ceva rău?
- Ce ştiu eu?! Reguli de-ale voastre. Probabil chestiuni de mondenitate dacă morală nu mai e. La noi, în Tunisia, poligamia, în sfârşit, s-a interzis!
- Adică?
- Un bărbat nu mai poate avea femei.
Una şi atât!
- Şi atât?! Mde, ce să zic?! Şi dacă, de
exemplu, ele sunt mai multe?
- Rămân de o parte ălea mai urâte.
- Ehe, asta să o crezi tu! 		
***
În preajma Sfintelor sărbători Pascale,
staţiunea aproape că s-a umplut. Printre
turişti, chiar şi români. M-am bucurat
când i-am auzit vorbind. Îi simţeam de-ai
mei. Mami, la bar, glumea în româneşte şi
primea zilnic de la compatrioţi tot felul de
complimente. Chiar şi Tabitha era destul
de admirată. Pentru români, părea un fel
de ţigăncuşă de-a noastră, însă una apetisantă şi foc de frumoasă! Bărbaţii o sorbeau din ochi. Deşi eu, o fâţă fără funduleţ
bombat şi sânişori, ea mă făcea geloasă.
Tabitha, ia să-mi spui tu mie dacă sunt
frumoasă?
E, cum să nu?! Câtă vreme eşti prinţesă... Însă una încă neîncoronată.
Mă duci cu zăhărelul?!
Nu!
- Nu? Atunci am să-mi pun coroana,
ca şi puştoaica de la miss, apoi am să mă
duc, cum ţi-am zis, la bunica să văd mă
recunoaşte? Adică, înţelegi ce vreau să-ţi
spun? O prinţesă e prinţesă, nu mai dă, ce
ştiu eu ce tocături, la raţe.
- Dacă spui tu... Ce ştiu eu ce rânduieli o
mai fi şi prin ţărişoara voastră?!
- Tabitha, sunt ori nu?
- Ce să-ţi spun, când roata se învârteşte?
Omul, azi e copil, mâine îmbătrâneşte...
- Prostii! Baba Ioana, o ştii, muierea lui
moş Gheorghe, aproape în fiecare zi, când
mă ţinea el pe genunchi, să-mi spună câte-n stele şi pe lună, ea se minuna: ,,Mă,
omule, ai dat în mintea copiilor! Aoleu,
muiculiţă, da` rău s-a mai întors lumea cu
josul în sus!” Vezi? Totul e invers!
- Totul şi nu prea câtă vreme lumea-i astăzi lume, mâine, că vrea un nu ştiu cine,
ea e iarăşi vraişte şi în toate mai ales tulbure.
- O fi, dar ce are asta cu frumuseţea?
- Păi, cum se zice pe la voi, ar cam avea…
Că frumos nu prea ştii nicicând şi nici de
unde trebuie să iei.
- Aiurea, de la prăvălie! Ţi-am zis eu: ba,
că o fi, ba c-o păţi! Mai bine ca mamaie:
,,da urâtă mai eşti, fată, parcă te-a făcut
mumă-ta cu şatra toată!”
- Şi dacă urâtul ăla o fi, când nici nu ştii,
tocmai pe dos?
- Adică, vrei să zici frumos?
- Da!
- Mă zăpăceşti! Păi, omul lui Dumnezeu,
cum se zice în satul meu, frumos e sau nu
frumos?
- Crezi tu că eu ştiu şi tocmai ţie n-aş
vrea să-ţi spun?!
***
Uşor dezamăgită, am rugat-o pe Tabitha să-mi dea un pahar cu suc. Dozatoarele
nu erau însă pregătite. Am înghiţit în sec
şi am coborât în curte la barul de zi de pe
marginea piscinei. De serviciu era Katy.
My lady, răchie! – i-am cerut eu pe un
ton sobru, englezesc.
- Te ţii, ca de obicei, de şotii!, Hai, spu-
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ne-mi, cu ce să te servesc? - mi-a zâmbit
deşi ochii ei trişti se scăldau în lăcrimi.
- Păi, n-aş mai vrea nimic, ci doar ca tu
să fii veselă, în rând cu oamenii, şi să tot
zâmbeşti.
- Of, sufleţel! Mi-eşti dragă... Acum, doar
tu mă linişteşti, însă mi-e dor de Lajos, de
băieţelul meu... I-am promis că acum, de
Paşte, o să fim împreună, iar după aceea să
mă întorc aici cu el. Pot?
- De, ce să-ţi spun? Eu sunt mică, dar, la
fel ca şi el, ştiu ce înseamnă dorul de copil.
Când eram la bunica, mi-era dor de mami,
de mămica. Asta nu înseamnă că nu mă iubea bunica. Acum aş vrea să mă întorc la
ea. Când o să fiu acolo, iar o să vreau să fiu
cu voi, cu Maria. Mi-ar plăcea să fim însă
împreună, la noi în România. De ce aici, la
alţii? Noi nu avem casă, nu avem masă, nu
avem ţara noastră?
- E, ba da... Îţi dai seama că dacă nu am
avea o ţară, cu siguranţă am lua-o razna.
Lumea luată aşa, în ansamblu, orice s-ar
spune, nu este a ta. În ea, doar te dizolvi,
dispari, cum s-ar zice n-ai fost şi nici că
eşti.
- Şi atunci?
- Sara, am să fiu o bătrânică fericită dacă
am să te am o noră acasă, la noi, în România. Pentru Tabitha, că o să-ţi fie dor de ea,
am un frate. Ea poate să-mi fie mai curând
cumnată. Până una, alta, însă muncim peaici şi punem de o parte cât să evităm foamea, umilinţa, mizeria.
- Cum, noi suntem săraci? Moş Gheorghe nu mi-a spus. Vorbea uneori, când se
supăra, despre nişte derbedei care ,,Fură,
fură şi iar fură... mama lor!” zicea el – „Şi
nici că nu se mai satură!” În rest… Mă gândesc şi eu, dacă ţara noastră n-ar avea, derbedeii ăia de unde ar mai fura?
- Mai nou, acolo, ce ştii tu, se ia şi sufletul şi pielea de pe om! Că şi din cele două
se face avere, pentru cel ce a luat, un fel de
lume nouă!
- Cum, ne jupoaie? Vai de mine şi de
mine! Vreau ca mami să mă ducă la mamaie!
- Uşurel, puiul meu, bunica ta şi a mea
au plătit deja. Pe vremea comunismului,

şapte piei, când de pe una, când de pe alta.
Ăştia de acum, cu democraţia tăbăcesc deocamdată tineretul, adică pe noi, însă şi
nici de la generaţia mea nu se mulţumesc
doar cu una.
- O să mă jupoaie şi pe mine?
- Nu se ştie... Deocamdată, ai pielea prea
subţire. Nu prea pot face cine ştie ce din
ea. Apoi, vor sau nu, măcar de ochii lumii
trebuie să respecte legea. Voi, copiii, vorba
vine, sunteţi protejaţi. Vi se flutură sub nas
drepturi, una, alta, vi se vând iluzii, însă
acum tu nu poţi să înţelegi.
- Mă bagi în sperieţi!
- Glumesc, draga mea. Cert este că voi
mai aveţi o şansă. Până o să creşteţi mari,
musai să se schimbe ceva. Aşa nu se mai
poate. Omenirea e mult prea mult polarizată. Câteva mii de familii dispun de
averea ei. Ori aşa ceva nu a fost de când a
făcut Dumnezeu lumea. Apoi prea multe
tancuri, arme, în vremuri în care vânatul,
pe câmpii, pe dealuri, în păduri, e protejat.
Ce zici?
- Eu sunt copil, nu mă pricep.
- E simplu: omul, veşnic, în bătaia puştii. Din păcate, ai să înveţi. Sper însă ca,
până creşteţi voi, să nu mai existe nici măcar ideea de război. Eu, Maria, toţi din generaţia mea, de sacrificiu, cum ne ameţesc
unii, să facem mai curând schimbarea.
- Mda! Voi ştiţi mai bine. Până atunci
însă cum rămâne, te duci acasă? Katy, te
rog, ia-mă şi pe mine!
- Nu am să pot. Asta e, proprietarul
staţiunii nu-mi dă voie. Trebuie să-mi
conving copilul despre situaţia asta. Însă
îţi promit, ţi-l voi prezenta şi, mai târziu,
într-o zi, cine ştie, poate Dumnezeu o vrea
să fim definitiv împreună, la noi, acasă, în
România.
- Kety, daaa, Lajos cred că e un dulce.
Tu, o frumoasă, cu siguranţă ai să fii, peste
ani de zile, soacra mea, dar eu vreau ca el
să vină cu mine la bunica.
- Nicio problemă, scumpo, şi acolo-i
ţara mea! - am glumit noi, însă tristeţea ei
nu a dispărut.
,,Iertători şi iarăşi de la cap!’’ - mi-am
amintit fără să mai spun ceva.

Antoaneta Turda

Laurenţiu Orăşanu şi eternul
joc românesc de-a râsu’ plânsu’

La începutul acestui an o apariţie editorială mi-a atras atenţia : romanul A treia bancă, semnat Laurenţiu Orăşanu. Cunoscut mie din volumele anterioare, autorul, prin
recentul volum nu m-a surprins prin noutăţi, pentru că i-am recunoscut, de la primele
pagini, stilul alert cu ironia şi umorul acide prezente şi în scrierile sale anterioare. .
Fals roman poliţist, A treia bancă apare după 8 ani de la debutul editorial al lui
Laurenţiu Orăşanu care a stat sub semnul poeziei ce lăsa să se vadă încă de atunci,
înclinaţia spre parodie şi atenţie în elaborarea textului. Scris de cetăţeanul unei ţări a
cărei atmosferă deprimă pe oricine şi în care spiritul mercantil al cetăţenilor pare a suprima, din faşă, orice înclinaţie poetică, noul volum propune o dezbatere pe marginea
situaţiei actuale a României. Cine sunt cei ce dezbat? Bineînţeles Laur adică autorul
însuşi şi toţi cei cu care vine în contact : Vigilante care “e în stare să sară promt, pe
orice ocazie”, Tataia, adică colonel în retragere Aristide Paraschivescu, Delia Ouatu,
realizatoare la postul TV Retina 7, japonezii Sento şi Shinto şi similarii lor fraţii Papadopol, toţi patru dornici doar de faimă, ademenitoarea şi feminina Simona precum şi
câteva voci pasagere care punctează, mai mult sau mai puţin vizibil, câte ceva legat de
tot ceea ce se petrece în naraţiune. Convins că orice carte “o începi cu o idee, dar apoi,
pe parcurs, se mai scrie şi singura”, romancierul porneşte curajos pe drumul creaţiei,
dând frâu imaginaţiei, animat de dorinţa de a fi un porte-parole al vremurilor în care
trăieşte. Subtil şi rafinat la prima vedere, “Laur” nu iartă nimic din ceea ce i se perindă
prin faţa ochilor, fiind de fapt, în străfundurile fiinţei sale, un justiţiar ce aminteşte de
vechii haiduci care se războiau pentru toţi şi pentru toate. Caustic în lupta sa cu malacii
ce îl înconjoară, Laurenţiu Orăşanu descrie o lume ce pare a descinde din Păcală, adică
un univers în care totul pare hilar, în ciuda gravităţii stării de fapt ce pluteşte peste
acest tărâm aflat între Orient şi Occident, dominat de paradoxuri.
Atent la toate mecanismele vieţii sociale ale ţării sale, pe care o iubeşte cu patimă,
pentru că altfel ar fi nepăsător, autorul relatează totul din dorinţa de a corecta şi de a
fi un exponent pozitiv al naţiei sale, aşa cum o dovedesc obsesiile sale scriitoriceşti, pe
care caută să le inoculeze confraţilor de breaslă prin îndemnul :”scrieţi ce simţiţi, încercaţi să puneţi în operă experienţa proprie. Evitaţi să mergeţi pe căi bătute. Imaginaţivă că aveţi de spart o bancă şi, în loc să acţionaţi subtil, cu metode de nimeni folosite
mai înainte, dumneavoastră intraţi pe uşa principală şi ameninţaţi casiera, cerându-i
banii sau viaţa. Poezia e ca o bancă,…va fi a voastră numai dacă o veţi aborda într-un
mod original. Lumea e plină de borfaşi de rând, dar orice autor are o şansă să «spargă» rândurile.”Bine ancorat în realitatea românească, atât dinainte cât şi după 1989,
Laurenţiu Orăşanu se strecoară printre conaţionalii săi, pe stradă, la un bal mascat al
scriitorilor şi în multe alte locuri, aproape nevăzut dar mereu în stare să vadă el însuşi,
fiind asemeni unui burete care absoarbe totul. Această absorbiţie are ca rezultat romanul ale cărui titluri de capitole ( dau doar câteva exemple relevante : Cap.8 - Repede
şi în patru strofe orgasmice, Cap.17 - Scovergi, Ginko Biloba şi Charles Darwin, Cap.
20 –Nu-i echipă ca Rapidul, hai să îi furăm stavridul Cap.25 -Bucurii bine temperate în chioşc) scot la iveală instantanee fotografice din pitoreasca Românie în care se
râde cu poftă chiar şi atunci când economia e subminată, când hoţii pândesc la toate
drumurile, când scriitorii, trăind într-o lume anapoda, sunt şi ei ciudaţi şi mânaţi spre
afirmare doar de orgolii şi nu de dorinţa de a-şi dovedi talentul în mod serios, în slujba
concetăţenilor.
Uşor de citit, cu o construcţie clasică care pune pe primul plan grija pentru redarea
exactă a realităţii, chiar şi în momentele de graţie ale apariţiei imaginaţiei, cartea ia
bine pulsul societăţii în care trăim, ajutându-ne, prin umorul său sănătos, să vedem “la
vie en rose” în fascinantul spaţiu mioritic.
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Nicolae Panaite
De vrei…

Vânt, ploaie, tăcere…
Singurătate, durere,
Ah! câtă durere!
Sufletul şi trupul n-o cer:
O au… se purifică.
Decăderi, înălţări la cer.

însemnele vorbitoare
însemnele înfrîngerii morţii
însemnele de aur ale durerii
mersul tău şi gleznele
au topit munţii de plumb
valurile îţi aduc la ţărm
rugăciunile

E mântuire în cer, pe pământ,
Pentru toţi.
Numai să vrei… numai să vrei…
Crucea să-ţi porţi.

fiinţe transcendente
le murmură le scriu
gurile lor însetate albesc petalele roşii
îţi cuprind fiinţa
şi rămâi în întuneric
vorbitoare statuie de fildeş
oferind călătorilor trandafirii
Bethleemului tău

Într-o zi

pe rouri de sânge plutesc
îmbulzindu-se între ele cuvintele:
lebede ce ascultă răsuflarea îngerilor

Porţi! Deschideţi-vă porţi!
Să intre Iahve
la cei vii, la cei morţi,

Într-o zi, ca aceasta, de viscol,
când picioarele-ţi sunt acoperite
de colbul unor lumini apoase
şi de-ntunericu-n flăcări şi frunze,
într-o zi, când vorbirea,
ca o înfrângere binefăcătoare,
va pătrunde pustiul şi râul lui
ce izvorăşte din lut şi din cer,
într-o zi, când totul
se va termina de spus
încât nici vindecările
nu ne vor mai îngădui,
te voi chema
până strigătul va lua
forma chipului tău
iar lampa cu sânge va arde.

Împreună
Era un început de noapte
de toamnă spre iarnă…
La o masă,
unde astăzi Eugen Suciu
îşi trăieşte spuma zilelor
„dureros de dulce”
până la demenţă,
până la moarte,
eram cu Virgil Mazilescu
şi Nicolae Prelipceanu;
vorbeam istorii
proprii şi comune.
Nişte corbi făceau rotocoale
deasupra noastră,
strigându-ne pe nume.
Unul s-a aşezat pe umerii
lui Virgil,
purtând o pană în plisc.
El a luat-o
şi a scris ceva
aproape de miezul nopţii
până nu i s-a mai văzut mâna.
După o vreme,
prin Iaşi,
într-un apus
sub formă de cruce,
am văzut istoriile noastre,
proprii şi comune,
din începutul acela
de noapte
de toamnă spre iarnă…

Trandafirii
Bethleemului tău
noapte de noapte aud
plesnind mlădiţele întunericului
mugurii lor înroşesc scrisu-mi
mâna cuprinsă de teamă
lasă pe hîrtie

tu de artă te apropii
ca un prizonier întors de la război de
copilul
pe care niciodată nu şi-l văzuse…
ca un fluture prin beznă
de lumina unei lămpi…
şi în întuneric rămâi
vorbitoare statuie de fildeş
oferind călătorilor trandafirii
Bethleemului tău

În locul ferestrei
De după gratiile
şi funiile văzduhului,
de pe pământ
şi de sub pămînt
a venit poemul
pînă sub pereţii locuinţei mele;
greu mai intră în casă;
uneori i-am dat la o parte
şi acoperişul…
Când mă aştept cel mai puţin,
se furişează pe sub obloane,
şi, după ce îmi face scrum aşternutul
iar din tavan cad picături de apă,
se aşează tocmai în locul capului.
Dictatura aceasta a lui
este ca o mântuitoare povară.

am devenit o strajă,
un cântec somnambul
o apă în formă de cruce
şiroindu-ţi toată
înfăţişarea
trupul tău e un murmur
plin de insomnii
şi translucide absenţe

câini melancolici privesc
ca la o mistuire hrana
de care nu se ating
în ochii lor nu mai încap
singurătăţile atâtor aniversări
e târziu şi agrafa venită din cer
a străbătut fără odihnă
timpul până la tine
un nou vocabular
ar face mult mai bine
nopţilor tale reumatice
din care îţi tragi gleznele
împrăştiind scântei peste mine

Prin hăurile foii
blocaj general
al tuturor încheieturilor
casa trupului trece
prin pădurea de piatră
spini înfloriţi distilează sângele
un corb în picaj se arată
vorbele ce dau buzna spre mine
zguduie geamurile ca o toacă
nesiguranţa a ajuns ca un plumb
încins
care vine din toate părţile deodată
şi parcă înaintez
printr-o mare excesiv de sărată
spre rugul aprins
cuvintele deşi-s tot mai multe
prin hăurile foii puţine-s în fruct
se leagă doar cu vocalele sufletului
trecând ca pe sub casă spre un dans
de arşiţi
migrator şi abrupt

Seminţe

Împrăştiind scântei

prin vorbe şi spleen lumea
ca un imens vas de lut
gata să plesnească
în care se vântură seminţe
la un loc cu ispite sfâşieri
şi răsfăţuri întinse pe lujere palide
pe cojile aruncate sunt chipuri se aud
şi rostiri
dincolo de ecoul palmelor văd oamenii
tot mai mici

o floare de cărbune
ce înfloreşte
doar o singură dată
ţi-am dăruit în ziua
în care ne-am întâlnit
într-un diluviu
de aureole şi promoroacă

câte un greier ca o pradă
aduce linişte cât o înserare vieţii
sociale
vârfurile acelor ce au ieşit prin vocabular
ca dintr-o pernă zburătoare au dat în
floare

de-atunci
rumoarea unui viscol
s-a exilat în casa
în care doar tu luminezi
ca un vreasc aprins
în miez de noapte

la umbra lor nici vorbă de polenizare
moartea întotdeauna e flămândă

De la o vreme,
îl văd tot mai des
în locul geamurilor
astâmpărându-şi foamea
cu mâna mea scriitoare.

la lumina lui
scriu cu o cerneală a spaimelor
acest poem ca o pradă
pe o limbă de clopot
sonore lacune ale sfâşierii tale
răsfoiesc filele cărţii
scrisă gură la gură
dintr-un sfielnic şi grav pacient

poemele lungi au ajuns ca nişte lăstari
pe care gospodinele nu-i mai culeg
semnatarii lor vând pentru amatori
solzi de peşte
neaşteptat motiv pentru o revoltă a
necuvântătoarelor
în mediul rural şi urban
se visează seminţe
vorbindu-se despre o moţiune
ce poate înclina orice guvernare
recent s-a dat legea

dublării recoltelor de seminţe
mântuirea a fost iarăşi amânată
la cinematograful Victoria
în timpul filmului Ciociara (alb-negru)
majoritatea spectatorilor
uitându-se la Sophia Loren
udă leoarcă de atâta ploaie
s-a înecat cu seminţe
moartea întotdeauna e flămândă
în guverne şi parlamente
se mănâncă floarea-soarelui
de-abia dată în copt
ni se vorbeşte despre frig şi secetă
ca despre un ritual stelar
dinspre aleşi spre plebe
peste dealuri şi şesuri peste văi şi
munţi
dau năvală zmei din poveste însoţiţi de
cojile de seminţe
ca nişte mişcătoare sahare
reale ca ploaia aceasta
ce se aseamănă izbitor
cu aceea din filmul Ciociara
şi care ţi-a udat rochia de vară
prin ea se vede trupul tău
învălurit de aburii purtători
ai tuturor formelor tale
dând năvală spre mine
ca o rupere de nouri în plină vară
delfinul ce amândoi l-am visat
azi-noapte
în braţele noastre ne bate în geam
e semn de iminente migraţii
chiar în timpul scrierii acestui poem
un nesfârşit deal de seminţe
ca o pedeapsă ce scufundă ferestre
se apropie de noi
urmat de un pustiu mânat de
adâncuri
cu toate acestea zi de zi
tot mai multe suflete
într-o oarbă captivitate mănâncă
seminţe
ca într-o democraţie în care patul
armelor
este masa de scris către cei dragi
dar nimeni nu recunoaşte
cojile încinse
şi parcă trăim continuu în preajma
unui incendiu

Sunete de clopot
Prin dimineaţa aceasta târzie,
ca o dorinţă ce o aştepţi să se împlinească
de ani de zile,
văd un trandafir sălbatic cum dă în
floare,
se apleacă până la rădăcină,
se ridică iar.
Sunete de clopot se aud
în pământ.
E semn că pe sub firele ierbii,
mâinile clopotarului fac acelaşi lucru
învăţat până la desăvârşire aproape
un veac.
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Andrei P. Velea

cum reuşesc să spun în poezie „te iubesc”
*cum să-ţi aduc o floare

burduşită de chimicale
de la ţiganii din staţie
sau una de la florărie, adusă din olanda
de un camionagiu care opreşte nu la semnele de circulaţie,
ci la fiecare curvă?
cum să-ţi recit versuri,
când în poemele de azi duhnesc cuvintele toate,
când imaginile arată ca nişte boxeuri în ultima rundă,
iar luna a coborât şi linge în cartierul tău trotuarul?
cum să-ţi recit un poem şi să am pretenţia să visezi,
când astăzi poezia e ceasul enervant
care te trezeşte la realitate
şi îţi injectează cofeina direct în suflet?
cum să îţi fac o declaraţie
când toate deja s-au spus,
când ştim că nu mai există originalitate
şi nimic nu mai e nou sub soare?
cum să-ţi şoptesc nişte cuvinte de dragoste pescuite de pe internet,
când în fiecare apartament dimprejur se face asta
cu jaluzelele date la o parte
şi lumina aprinsă…
imaginează-ţi cât de hilar se vede din stradă!
eu te iubesc ca pe un loc de parcare,
că mulţi ar da cu pumnul şi s-ar înjunghia pentru asta.
te iubesc ca pe o creştere de salariu
sau un ajutor social,
că pentru asta se îmbrânceşte lumea pe stradă.
te iubesc suficient de mult încât să folosesc verbul
„a iubi”,
această abjecţie sublimă
în numele căreia s-a omorât atâtea secole cu graţie.
te iubesc încât să-ţi spun ceea ce spune instalatorul gigi de la patru
prietenei sale mărioara
sau alt locatar care-l încurcă pe kant cu o veveriţă zburătoare,
adică „te iubesc”;
ah! şi numai eu ştiu cât detest
să folosesc formula asta de telenovelă,
atât de tăbăcită că nimeni nu-i mai gândeşte sensul,
atât de folosită că ochii dau brusc în lacrimi numai cât văd
că buzele-i prind forma de paravan.
da, te iubesc.
uite că am declarat într-un poem asta,
trădându-mi principiile estetice
toate!
poem pentru o iubită dintr-o viaţă paralelă

*am fi putut, da, am fi putut

împărtăşi un dispreţ nobil faţă de toţi şi de toate,
un sentiment eliberator cum că nu aparţinem
locurilor bătute de prea multe perechi de bocanci şi de buze
am fi putut pluti ca un fel de suflare uşoară
peste acidul gros al dimineţii nucleare,
ca un fel de frumoasă uitare
peste mormanele de lecitină ruginită
am fi putut răsturna sensurile
opinatului gratuit,
am fi putut lua dunărea, cu trupul ei de peşti şi de barje
şi s-o împletim în cuvinte grele, adevărate
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şcoala de poezie

dar uite că mi-ai rămas în gând şi pe hârtie,
necunoscuto, frumoaso,
arătare înfrigurată, abia zărită în ianuarie ăla ticălos.
am fi putut să ne iubim, ciudat fior,
într-o realitate care nu s-a împlinit niciodată
sufletul românului

*sufletul românului e ca pâinea caldă,

plină de e-uri şi ambalată în pungi de plastic,
e ca pâinea rotundă precum o minge de fotbal
care creşte dimineaţă de dimineaţă pe cer, în locul soarelui
şi apoi e comercializată pe o piaţă
cu evaziune fiscală de peste şaptezeci la sută.
sufletul românului este eminescul
dincolo de care nimeni nu a mai scris
şi nu va mai scrie
niciodată
nimic.
pixul a fost ascuns, hârtia destrămată.
blaga a fost o lebădă mută,
iar arghezi s-a hotărât prea târziu.
sufletul românului e un maidanez
care hămăie la miez de noapte
muşcând, înfometat, din lună.
apoi pompează antirabice
cu seringi lungi, de cristal.
sufletul românului construieşte o biserică lângă fiecare birt,
o biserică lângă fiecare şcoală,
o biserică lângă fiecare instituţie a statului;
sufletul românului compensează laicitatea fiecărei pietre de pe stradă
cu o cărămidă la temelia unui locaş sfânt.
închei:
străinule rătăcit în ceaţă,
adulmecat de bestii din infern,
purtat de vântul sorţii prin negre genuni,
nu uita
că sufletul românului te primeşte cu braţele deschise,
cu pâine şi cu sare,
însă, repet:
ai doar trei şanse din zece,
rusească ruletă!,
să nu fie la negru

Doamne, dacă-mi eşti prieten ....
Doamne, dacă-mi eşti prieten,
Cum te lauzi la toţi sfinţii,
Dă-i în scris poruncă morţii
Să-mi ia calul, nu părinţii.
Doamne, dacă-mi eşti prieten,
N-asculta de toţi zurliii,
Dă-i în scris poruncă morţii
Să-mi ia calul, nu copiii.
Doamne, dacă-mi eşti prieten,
Nu-mi mai otrăvi ursita,
Da-i în scris poruncă morţii
Să-mi ia calul, nu iubita.
Doamne, dacă-mi eşti prieten,
Cum susţii în gura mare,
Moaie-ţi tocul în cerneală
Şi-nainte de culcare
Dă-i în scris poruncă morţii,
Când şi-o ascuţi pumnalul,
Să-l înfigă-n mine, Doamne,
Şi să lase-n viaţă calul.

am fi putut face semne de uitare
peste înţelesurile comune
şi gesturi de adio peste trupurile hâde ale
vorbirii în gol
am fi putut fi în pofida, împotriva, în ciuda,
frumoşi ca două stârvuri de îngeri,
mai pronunţaţi ca „bună ziua”
şi imposibili de negat, ca „lumea e rea”
am fi putut, da, am fi putut,
dacă tu nu ieşeai în goană să te urci într-un taxi
în acea dimineaţă geroasă, sticloasă de ianuarie
sau eu nu mă grăbeam, bezmetic, să semnez un act oarecare

Spiridon Popescu
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Emilian Mirea
Poemele morţii
copacul în
formă de cruce
pe câmp
undeva în afara oraşului
trăieşte un copac
în formă de cruce
l-am văzut primăvara
plin de flori
l-am văzut vara invadat
de frunze şi păsări
l-am văzut toamna
ruginiu
când părea scăldat
în sânge
ca după înjunghiere
şi l-am văzut iarna
când crucea e şi mai
evidentă şi îngheţată
într-un atemporal
aproape mistic
mă întreb dacă
nu cumva
Iisus e printre noi şi
I se pregăteşte
a doua Răstignire (?!)

disecţie
am prins moartea
şi am pus-o
pe masa
de operaţie –
m-am convins:
nu avea organe şi
nici vreo urmă
de suflet
mă întreb
şi acum
ce anume o ţine
în viaţă?...

dispariţie
un foarte bun prieten
a plecat
din această lume
cu tot cu mormânt spun asta pentru că
în ultima vreme
de câte ori mă duc
la cimitir
să-i caut mormântul şi
să-i aprind o lumânare
nu-l mai găsesc

comprimare
o bătrână de peste nouăzeci de ani
care locuieşte lângă cimitir
stă la fereastră câteva ore pe zi
şi priveşte către cavoul în care
soţul său doarme de câţiva ani
viaţa trepidează în jur dar
pentru ea
spaţiul şi timpul s-au comprimat
în cei câţiva zeci de metri distanţă
dintre fereastră şi cavou

m-am reîncarnat
într-un guguştiuc
deşi trăiesc
(sau aşa cred)
am bănuiala că
în acelaşi timp
m-am reîncarnat
într-un guguştiuc care
zilnic
îmi vine în balcon şi
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mă priveşte de parcă
m-ar întreba
de ce nu plec
pentru că el
deja
mi-a luat locul
de primăvara până toamna
de primăvara până toamna
dorm cu ferestrele deschise
să circule viaţa şi moartea
prin camera mea
ca pe strada principală
în miez de noapte le aud
şuşotind –
se întreabă ce vor face
în ziua în care voi închide
ferestrele iar ele
se vor ruga de mine
la geam
să le deschid

Gogeamitu
la Craiova
în Muzeul Medicinei
am văzut scheletul
lui Gogeamitu –
cel care măsura
aproape doi metri şi
jumătate
sufletul lui
probabil
locuieşte acum
într-un atom
cu oase
lungi

ne îmbrăcăm cu moarte
nu înţeleg de ce
ne mândrim atât
cu faptul că
ne îmbrăcăm şi
încălţăm cu
piei de animale(?!)
în fond
nu facem decât
să ne îmbrăcăm
şi încălţăm
cu moarte

cazemata
ninge fără întrerupere şi
în cartierul meu
moartea lasă urme cenuşii
în zăpadă
săptămâna trecută a murit
un vecin –
era un om falnic care credea
că va trăi mult
scara blocului în care locuia
părea o cazemată
care însă nu l-a apărat
de moarte

moartea e o
femeie fără soţ
o fată frumoasă şi
cu sânii mari
trece pe lângă mine –
nu e a mea
e a altuia
care
cu siguranţă
nu o preţuieşte
o moarte frumoasă trece
zilnic
prin case şi pe stradă
şi nu remarcă nimeni că
aceasta femeie-moarte
cu sânii mari
nu are soţ
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Gill Learner

Gill Learner şi-a făcut debutul pe scena poeziei contemporane în anul 2001. De atunci,
a devenit o poetă extrem de apreciată, creaţiile sale fiind publicate în numeroase antologii, recitate la radio şi chiar la televiziune. Prima sa colecţie de poezii, The agister’s
experiment, a fost primită extrem de bine atât de critici, cât şi de iubitorii de poezie.

Ploaie, abur şi viteză
de J.M.W. Turner
Priveşte cum, în ciuda credinţelor ciudate,
iepurele fuge între fasciculele de lumină
dintre barele ce cântă, iar apoi aude sus
scrâşnetul grapei şi chemarea dansatorilor
mârâitul unei fiare ciudate care e mai mare
decât un cal şi mai periculoasă decât lamele
ce-i mărunţesc câmpul în fâşii mici, tot mai mici:
aude mârâitul că devine răget şi, sfâşiind aerul,
se-ntinde pentru a scăpa de fier şi fum
spre vest, prin soare şi furtună dizolvate.
Bietul iepure, în acest mileniu
nu poate fugi mai repede ca trenul.
Publicat în colecţia The Agister’s Experiment,
Two Rivers Press, 2011.

Provizii
În caz că recolta nu durează, găsesc eu ceva:
dau foc la lemn de măr pentru a afuma săruturi separate
râs file, în oale cu ulei şi mirodenii
îţi voi pecetlui vocea în conserve, voi întinde glume intime pe sfoară
şi le voi usca, iar apoi voi presa cele mai bune anecdote ale tale
Dispoziţiile tale proaste vor îmbogăţi îngrăşământul
cu bombăneli când vin târziu acasă, compătimire de sine
indusă de gripă, gustul filmelor de groază. Acum voi adăuga
absenţe de la fotbal din timpurile lui Leonard Cohen.
Iar în ziua în care abundenţa se va termina,
voi avea rezerve: amintiri despre Norvegia, în saramură
şoapte distilate în sticluţe; saci de aspirator
cu priviri secrete; nopţi acoperite cu miere, vărsate
în borcane şi depozitate acolo unde bate soarele.

Fahrenheit 451

Publicat în colecţia The Agister’s Experiment,
Two Rivers Press, 2011.

Visez la mormane şi grămezi de hârtie, maculatură
maldăre de foi, A4, de dimensiuni mici şi mari,
atrase de magnetul farmecului lor. Nu vreau umbre
colorate, nici zmeură şi nici lămâi. Dar nu pot rămâne
rece-n faţa foilor albe ca laptele sau crema albă.
Aud ecoul trecutului plantelor – lemn, cânepă
otavă, in, trestie de zahăr, cu pulpă sau
sau procesate din nou. Finalul mă trage de vârfurile degetelor –
tare, făcut manual, presat sau depozitat, antichitate sau artă
biblie cu puţine şoapte, striat, marcat cu filigran.
Mă ameţeşte a sa latenţă, aşteptarea răbdătoare
pentru scrijelirea creionului meu, graba să prindă cuvinte
să le înghesuie şi să le înşire de-a lungul rândurilor sale.
Hârtia revine pe pământ sau se transformă-n pene în aer.
Istoria şi puterea.

Publicat în colecţia The Agister’s Experiment,
Two Rivers Press, 2011.

Ornament de metal
Se voia un ornament sau anexă utilă
la capsatorul meu, ascuţitoare, suport de creioane
dar trebuie un deschizător de scrisori să fie
aşa temperamental, atât de precis?
Lemnul mânerului, încrustat cu alamă,
atât de bine încastrat că palma mea simte
doar forţă cizelată. Aş putea apuca lama
cu arătătorul şi degetul mare şi s-o ţintesc
spre o placă, s-o privesc rotindu-se,
penetrând, să-i aud sunetul subtil. Când
vin copii în vizită, o pun deoparte.
N-aş vrea să se rănească sau să recunoască,
atunci când anumite persoane vin la mine-n
cameră, pericolul din ochii mei.

Publicat în The Cannon’s Mouth nr. 42, December 2011.

Aceste poeme sunt traduse în cadrul Proiectului Internaţional Poetry PRO, coordonat
de Lidia Vianu, Director al Masteratului pentru Traducerea Textului Literar
Contemporan-Universitatea Bucureşti, http://mttlc.ro

Traducere de Mădălina Borcău
MTTLC, Universitatea Bucureşti

Magda URSACHE
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Preţul succesului
sau pânda şi seducţia

Relaţia Scriitor-Putere se poate rezuma la sintagma
lui Nicolae Breban: pîndă şi seducţie (titlu de roman
de sertar, scris în ‘76 şi publicat în ‘91). Prozatorul a
intrat în dizgraţie, a fost supus exasperantelor amînări
editoriale şi cenzurării la sînge, după demisia răsunătoare de la „România literară”, cînd a văzut cît se poate
strînge şurubul realist-socialist prin Tezele din iulie
‘71. Dacă scriitorii s-ar fi unit atunci să apere condiţia
intelectualului, interesele vitale ale artei şi ale autorilor... Dar Breban a rămas singur, cum singur a rămas
şi Paul Goma, în ‘77, cînd s-a solidarizat cu Charta cehilor şi slovacilor: „Încerc şi eu cum pot să împiedic
oprimarea”; „Ah, dacă am fi fost măcar trei...Dar sînt
singur, singur de tot”.
Spus limpede, comunismul (obiectul nostalgiei
multora) nu-ţi dădea şansa să te împlineşti profesional dacă nu te lăsai „lămurit”. Cîte destine frînte nu
înregistrează istoria literaturii române, ale celor care
nu s-au vrut traşi pe calapod PCR. Şi nu numai în anii
cincizeci, cei mai crînceni, ci pînă la căderea Ceauşescului. Blaga s-a retras în „bîrlogul lui Faust” – Biblioteca din Cluj, surd la sirenele Puterii. A fost ameninţat
de teroarea Tribunalului (poporului), a gherlei, a lagărului de muncă forţată... N-a cedat, n-a devenit utilizabil, în timp ce mulţi „micşori”, cum îi numea Petre
Pandrea, seduşi rapid de doctrină, şi-au văzut rebuturile literare înălţate pe culmile gloriei. Fapt semnificativ: Dumitru Th. Neculuţă, modestul poet cizmar,
a fost ales, postmortem, academician, de Roller (zis
Controller), academician şi el.
De la Stalin citire: „Gorki este un om orgolios. Trebuie să-l legăm de partid cu cabluri”. Cablurile astea
au fost: oraşul natal Nijni Novgorod numit Gorki, strada Tverskaia din Moscova rebotezată Gorki, Teatrul de
Stat din Moscova, fost Cehov, devenit Gorki, plus faptul că a fost primul preşedinte al Uniunii Scriitorilor
Sovietici, fondată în ‘32.
La noi, Fondul literar al scriitorilor din RPR, înfiinţat după tipar sovietic la sfîrşitul anului 1948, a fost
ispită şi capcană. I-a „stimulat” financiar pe condeieri
să scrie pe linie. Alt mijloc de seducţie? Uriaşele premii (Premiul de Stat valora 50.000 de lei, sumă fabuloasă comparativ cu un salariu mediu de 600-700)
pentru cei cu „atitudine înaintată” faţă de „obiectivele
fundamentale ale Partidului”. Cine merita într-adevăr
premii rămînea ignorat, nerecunoscut, marginal. Perdant. Premiaţi vîrtos erau Mihu Dragomir (Stelele păcii), Eugen Frunză (Zile slăvite), Aurel Baranga (Pentru fericirea poporului), V. Em. Galan (Zorii robilor),
Maria Banuş (Ziua cea mare), Eugen Jebeleanu (În
satul lui Sahia) şi, fireşte, cei dintîi, niciodată cei din
urmă: A. Toma pentru Cîntul vieţii, Mihail Sadoveanu pentru Mitrea Cocor, Titus Popovici pentru Setea,
Dan Deşliu pentru Lazăr de la Rusca, Marin Preda
pentru Desfăşurarea..., cărţi scrise cu „responsabilitate” parti(d)nică.
Gura putea fi închisă şi cu medalii peste medalii, cu
condiţia să susţii nu adevărul, ci „adevărul” Puterii.
Cazul lui Pasternak, scriitorul care şi-a asumat statutul de paria politic, pierzînd chiar Nobelul, nu le-a spus
nimic „principalilor” noştri pliaţi pe sistem în folosul
carierei. Iar cei care au făcut compromisul cu Puterea
din iniţiativă proprie şi nu presaţi de context, nu pot
fi vîrîţi în aceeaşi oală. Se tot încearcă minimalizări:
şi Ioan Petru Culianu a fost membru PCR, şi Dumitru
Radu Popa, şi Silviu Angelescu, şi – oho – Goma. Cît
despre Breban – e înjuriat că a fost în CC. Cînd demisiona din toate funcţiile, cobreslaşii scriau ecouri la Teze
şi plenare, spunîndu-i jurnalier lui Ceauşescu, pe ton
înalt, că-i stegarul, că-i omul de omenie, că-i Comandantul suprem, că-i Pericle, pînă a ajuns s-o creadă.
Cine răspundea sarcinilor de Partid era răsplătit cu
şefii importante. Şi ce sarcini! Avize de topirea cărţilor „nerecomandabile”, articole de protest în presă,
care duceau, dacă nu la arestare, la eliminarea din
literatură.
Capriciile Puterii rămîn enigmă nesplicată. Revista
Fundaţiilor Regale şi-a dedicat numărul penultim,
din octombrie-noiembrie ‘47, aniversării a 30 de ani
de la revoluţia din 1917. Nu i-a folosit la nimic, tot
suspendată a fost. S-au repezit să scrie „cocoşul roşu”
Victor Eftimiu, Jebeleanu, despre cultura eliberată din
ghearele asupritorilor, Mihnea Gheorghiu, despre patetica dramaturgie sovietică şi „pateticul fericirii” de
ea/ în ea exprimată. Chiar şi Al. Rosetti a glosat despre
Revoluţia din Octombrie. V. Kernbach a scris Cuvinte
despre poeţii sovietici,iar Petru Comarnescu, Portretul
Mareşalului Stalin. Comarnescu a ajuns la gherlă, Jebe
– în burghezia roşie, fumîndu-şi ţigara de foi. Pesemne
că răspunsese satisfăcător publicistului Petre Dragoş:
„Tovarăşe, azi ce ai făcut pentru pace?”, scriind Surîsul
Hiroşimei.
În anii cincizeci, aveai de ales între cei doi C: ciomag
– căluş; sau trei, dacă adăugăm: cîştig. Dar Puterea era

capricioasă ca o femeie. Care e ştiut cum procedează:
femeia te ridică, femeia te coboară. În 16 decembrie
1944, s-a înfiinţat editura Cartea Rusă. În 11 ianuarie
‘45, la Librăria Cartea Rusă, printre invitaţi se aflau,
lîngă Parhon şi A. Toma, Vianu, Rosetti, Sadoveanu,
Pandrea, Ivaşcu, Moraru, dar şi Ştefan Baciu şi Ierunca, atunci troţkist, după propria-i mărturisire. Iar linia
lui Troţki, a „tovarăşilor de drum” folosiţi pentru lichidarea adversarilor, eliminaţi după ce-şi îndepliniseră
misia, s-a tot practicat.
Biografemele celor de mai sus, vis-à-vis de Putere, le
ştim. Avocatul Petre Pandrea a salvat de la moarte 300
de comunişti israeliţi şi antifascişti (lotul Mediaş). A
luptat pentru ei cu obstinaţie, din octombrie ‘40 pînă
în mai ‘41. Anei Pauker i-a dus personal prăjiturele la
Văcăreşti. Ca răsplată, prima oară l-au închis la Malmaison, celula 42, în april ‘48. Pe Al. Rosetti l-au eliminat de la catedră, în 52, ca antistalinist, latinizant,
cosmopolit, cu origine nesănătoasă, deşi candidase
pentru comunişti în ‘46, alături de Ralea, de Sadoveanu, de Zaharia Stancu, de G. Călinescu, de Gala Galaction, de Ion Biberi...

În ciuda faptului că semnase în presa de stînga încă
din 1930, G. Ivaşcu a fost închis între ‘49-’53. De la
Canal l-a scos Dej şi l-a trimis la ONU. În ‘55, i s-a încredinţat revista „Contemporanul”, de unde – ghinion – l-a eliminat pe Dumitru Popescu (avea să devină
Dumnezeu al propagandei) şi să-l aducă în redacţie
(fapt remarcabil) pe Doinaş, recent eliberat. Şt. Aug.
Doinaş fusese torturat, bătut cu ranga pentru „omisiune de denunţ”. Din închisoare l-a salvat Irinel Liciu,
care i-a spus pe un ton tranşant ministresei Culturii,
Constanţa Crăciun („Câţa”, cum o alinta Alexandru
Balaci): „Dacă nu-l eliberaţi pe Ştefan Popa, nu mai
dansez niciodată”.
Ivaşcu s-a bucurat de toate funcţiile şi onorurile pînă
la sfîrşit, ca şi Mihnea Gheorghiu, ca şi Valentin Silvestru... Cît despre Miron Radu Paraschivescu, o, el
sătea pe strada Molotov din Oraşul Stalin şi-şi permitea, în anii şepcii proletare, să poarte mănuşi albe, deşi
numai cu mănuşi nu s-a purtat cu „Arghezu”. Şi nu-i
deloc o „absurditate”, cum crede cineva, că a vrut să-l
scoată pe Arghezi din literatură. A putut s-o facă şi a
făcut-o timp de doi luştri. În ‘59, „reabilitat”, Arghezi
se afla în vizorul Direcţiei literaturii din DGPT, pentru
volumul Poezii.
Deşi căzuse din vîrful USR în ‘65, Mihai Beniuc a
luat Marele Premiu USR – doar era „mare poet”. Pe
Gellu Naum nu l-au ajutat cele cîteva versuri scrise la
comandă socială. Nu i s-a iertat suprarealismul, chiar
dacă a cîntat, în vers, Doftana. Pe Ion Vitner, da, l-a
ajutat proza scurtă O gaică la palton („Flacăra”, 17. 5.
51). Nara acolo cum, în vreme ce era călător prin garderobele din Kiev, i se rupsese gaica. Omul sovietic i-a
cusut-o. Ajutor preţios de vreme ce l-a înlocuit pe G.
Călinescu la catedră. Despre epurarea profesorilor se
spunea pe atunci: „Cine poate – nu poate, iar cine nu
poate – poate”. Acest agitprop sinistru încă era lăudat
într-o sinteză a anului 1980 pentru un volum despre
roman şi devenirea lui comunistă: Auroră la capătul lumii.
Cea mai mare răsplată a primit-o Petru Dumitriu,
publicînd la Seuil, în ‘59 şi ‘60, Cronica de familie, în
două volume: Les boyrds şi Bijoux de famille. Geaba
şi-a turnat cenuşă-n cap: romanul Canalului a făcut

cea mai urîtă dîră în istoria literaturii române. Cinism
şi nemernicie, iată formula succesului său literar.
În Capcanele memoriei. Elita intelectuala românească între 1930 şi 1950 (Humanitas, 2011), Lucian
Boia vorbeşte de concesii care s-au făcut „de ambele
părţi: şi dinspre regim, şi dinspre vechii intelectuali”.
Nu-mi place ideea de a pune semnul egal (cum se face
curent) între cei hăituiţi şi hăitaşi, între martiri şi călăi.
Mi se pare o blasfemie. Cu atît mai mult cu cît hăitaşi
ca Sorin Toma, unul dintre cei mai duri oficiali ai vechiului regim, îşi falsifică biografia, dînd vina pe alţii.
În ‘49, Al. Paleologu trăia la Cîmpulung, ca Ionel
Crăifăleanu (Craifly), cu buletin fals, în timp ce Mişa
Novicov şefea la Cinematografie, era prof. univ. la Universitate şi la Institutul „Maxim Gorki”, avînd funcţii
importante la Uniunea Scriitorilor („buzduganul Novicov” pentru intelectualii ieşeni nealiniaţi, cărora le
cerea în presă arestarea). Şi, culmea, persecutaţii (nicidecum privilegiaţii) sunt acuzaţi că ar fi negociat cu
aparatul, cu cenzorii abuzivi, că ar fi făcut concesii.
După ce a refuzat îndemnul la angajare venit din partea lui Leonte Răutu şi a fost demascat de Paul Cornea
în articolul Confuzia valorilor în critica literară românească şi ştampilat de acelaşi Cornea ca „izolaţionist”,
Vl. Streinu a fost scos din învăţămîntul liceal. N-a scăpat de hăituială nici la Teiu, în casa părintească. Internat la Caritas, bolnav de TBC, a fost zvîrlit în stradă, pe
targă. A lucrat ca muncitor necalificat, portar, mozaicar... G. Călinescu l-a sprijinit să intre, în ‘55, în Institut. În procesul lotului Noica-Pillat, a fost condamnat
la 7 ani închisoare corecţională. A făcut Jilava, om cu
un singur plămîn. Iată şi concesia: ieşit din închisoare,
pentru a putea publica, îl aşezase pe Ion Bănuţă lîngă
Arghezi şi Beniuc. „Clasament beton”, ironizează N.
Gheran. „Tovărăşele, s-a minunat Bănuţă, mă crezi că
eu n-am ştiut niciodată cît de mare e poezia mea?”
Alte concesii? Şerban Cioculescu a fost „reabilitat”
tot de Leonte Răutu. Mai întîi făcea traduceri pe care
nu le semna (a tradus Mizerabilii, sub numele lui Tudor Măinescu; la fel a procedat Petru Dumitriu cu Ion
Vinea şi Mihnea Gheorghiu cu Igiroşanu). Pe urmă, a
fost cooptat la Institutul de literatură. Călinescu i-a dat
să scrie un manual de folcloristică (dispărut). A publicat cu greu un articol despre paharnicul Sion. Fusese
de stînga, martor în procesul de la Craiova, membru
fondator al „Amicilor URSS”. În ‘46, la Iaşi, avusese o
discuţie cu politicianul Neculce: „O singură grijă am
eu! Să nu devenim republică sovietică”. Răspunsul lui
Neculce: „Unde nu avem noi norocul ăsta!” Cioculescu
a trecut, dezmeticit, la „Dreptatea”. După Barbu Cioculescu: din fericire, avea „simpatia evreilor”, fusese
atacat ca „jidănit” şi iudeo-mason, ceea ce l-a salvat
de puşcărie.
Tudor Vianu, ca şi Vladimir Streinu, ca şi Şerban
Cioculescu şi-au luat precauţii ideologice. Au crezut
că, apărînd în presă, fără a urma dogma realismului
socialist, s-ar obţine o „liberalizare”, în sensul bun al
cuvîntului. N-au făcut-o din foame şi sete de prestigiu
social ca Titus Popovici, ca Jebeleanu, ca Savin Bratu,
ca Ovid S. Croh., ca S. Damian, ca Mihai Gafiţa, ca Paul
Georgescu.
„Barbii” şi „tituşii” (numiţi astfel de Paul Goma) au
lucrat permanent în „spiritul” indicaţiilor tovarăşului Ceauşescu. Au atras atenţia, la plenare şi-n presă,
asupra scriitorilor care „abdicau de la sensul educativmilitant al literaturii”. Nedemnă e cuvîntul lui N. Breban despre elita nu culturala, ci politico-culturală.De
recitit: Spiritul românesc în faţa unei dictaturi. Demnitatea, mîndria, decenţa nu existau la profitorii din
comunism. Da, banii n-or fi avînd miros, dar altele au.
Şi nu de flori. Ca naţionalismul... carierist al poeţilor
ceauşişti. Slujbe precare, sub persoane incompetente,
asta le era partea.
Marginalii nu-şi vedeau răsplătită truda scriitoricească. Erau nerecunoscuţi de breaslă şi-i greu de
continuat fără confirmare. Li se bloca definitiv cariera. Andrei Pleşu a avut un înger, de vreme ce, după
„meditaţia transcendentală”, a fost invitat de Fundaţia
Humboldt, la Bonn. La polul opus, Marin Tarangul.
A fost condamnat la 4 ani închisoare, în ‘62. Arestat
pe 9 august 1961, i s-a înscenat un proces pentru că,
împreună cu cîţiva prieteni a constituit o organizaţie
numită Hexagon, care protesta contra abuzurilor regimului comunist. După graţierea deţinuţilor politici,
din ‘64, a ajuns în Franţa. Greu, abia în ‘74. Numai că
stînga franceză nu-i agrea pe esticii rebeli. Din biografia sa umilită şi umilitoare: licenţiat în teologie (era un
zvon), şi-a cîştigat traiul ca paznic de noapte pe Sena.
Marginalii nici n-au servit Puterea (ca Radu Petrescu, Iordan Chimet, Mircea Ivănescu, Dimov),
nici n-au avut statut de intello public. Şi nu pot fi
influenţaţi. Îl confirm pe Dan Mircea Cipariu: „singurătatea (la masa de scris, nota mea, Magda U,) e
o investiţie sigură”.

nr. 19-20 n aprilie-mai 2012

interviu

actualitatea literară 11

„Eminescu, un gigant al liricii europene”

E. I.: Din punctul dvs. de vedere, există o deosebire
fundamentală între poezie şi roman? Care ar fi aceea?
R.P.: Nu fac mare deosebire între cele două. Romanele
mele sunt impregnate de simbolism şi forţă lirică. Prin
urmare, abordează teme predilecte poeziei: timpul ireversibil
şi eternitatea, tinereţea, individualismul, plictisul, aşteptarea,
angoasa, memoria şi uitarea, iubirea şi moartea.
E.I.: De ce alegeţi atât de des protagonişti care sunt regi?
E o întoarcere nostalgică spre tragedia antică sau vedeţi în
regalitate o dimensiune a fiinţei?
R.P.: Da, regalitatea e un dar spre care tinzi, e condiţia
tulbure şi enigmatică a naşterii, naşterea artistului, naşterea
poetului, naşterea creativităţii în cel ales. Creativitatea nu e
un premiu pe care cineva poate spune că îl merită. Nu poţi
frecventa un curs pentru a o învăţa. Nu se predă şi nu se poate
învăţa frumuseţea Gretei Garbo. Cu un asemena chip distins te
naşti, cum te naşti cu geniul unui Thomas Mann ori cu geniul
lui Mozart. Monarhia e simbolul unui dublu dar intangibil,
două mari mistere ale vieţii: geniul şi frumuseţea.
E.I.: Şi acum o întrebare care priveşte ultimul roman al dvs.,
apărut recent şi deja citit cu pasiune şi receptat cu entuziasm
de critica italiană, Îmi voi regreta moartea pentru că nu
te voi mai vedea (Mi spiacerà morire per non vederti
piu, Corbo Editore, Ferrara, 2010). Personajul Celeste e un
înger căzut? Întreb pentru că în timp ce mă apropiam de
sfârşitul romanului mi-am amintit de cuplul fantastic, cei
doi fraţi angelici din Conclav. Numele personajului poate
fi tradus şi cu cel ce aparţine cerului, nu? Celestino revarsă
lumină asupra Ottaviei, asupra estetului Eugenio şi asupra
tuturor celor ce se apropie de el ... îmi aminteşte şi de celebra
gravură a lui Albrecht Dürrer, Melancolia. De ce se stinge
Celestino, de ce nu i-aţi hărăzit altă soartă frumosului erou,
iubit la fel de intens de Ottavia şi de tatăl său Eugenio?
R.P.: Surprinzător ... sunteţi singura care a înţeles
deznodământul romanului Mi spiacerà morire per
non vederti piu ... intuind nexul dintre cei doi care mor
îmbrăţişaţi în luptă, Celeste şi Clefi, şi cei doi îngeri dispăruţi
brusc, fraţii din Conclav ... Celeste trebuie să moară pentru
că altfel viaţa terestră îi răpeşte puritatea, îl corupe, ca pe orice
înger căzut ... ca pe Lucifer, cândva cel mai frumos dintre toţi
îngerii ... e puterea seducţiei şi a răului, încarnată în Eusebio!
Aşadar v-a plăcut acest ultim roman al meu?
E.I.: Da, mi-a plăcut enorm. E o carte a cărei lectură m-a
învăluit într-un flux al nostalgiei, te tot întoarce cu gândul spre
mari romane. Legătura dintre Gregorio Eusebi şi Carlo De
Feo îţi aminteşte superba poveste din romanul Memoriile
lui Hadrian de Marguerite Yourcenar; momentele de
ascundere a cuplului Celeste-Ottavia în mănăstire te duce
cu gândul la Stendhal, creatorul Mănăstirii din Parma,

Interviu cu prozatorul
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precum şi la cei doi protagonişti ai inegalabilului roman Quo
vadis, Vinicius şi Ligia; sunt şi pasaje legate indisolubil de
romanele dumneavoastră anterioare, Evanghelia lui Iuda
şi Conclav, unde regăseşti amestecul lumii păgâne cu cea
creştină, meditaţii asupra creştinismului şi fascinaţia pentru
Christos, prezenţa femeii, atât de izbitoare în toate romanele
dvs., dispunerea personajelor într-un triunghi mereu
periculos.
R.P.: Miracolul lecturii constă în posibilitatea unei
comunicări privilegiate între cititor şi scriitor. Cum aţi receptat
Evanghelia lui Iuda şi Conclav?
E.I.: La ce mă gândeam în timp ce citeam Evanghelia
lui Iuda? Cred că prima meditaţie a fost legată de iubirea
Corneliei pentru tatăl său, poetul Gallus, condamnat la
moarte de imperatorul Augustus din motive enigmatice ... la
sensul soteriologic al memoriei. Dar, mai presus de toate, m-a
impresionat personajul absent, poetul Gallus, condamnat la
moarte pentru că scrisese despre Christos, pentru că a pătruns
în cercul interzis, ceresc... Nu în ultimul rând, m-am gândit
la ce rămâne din întreaga poveste: singurătatea, o singurătate
inalienabilă, comparabilă, poate, cu singurătatea lui Adam de
după izgonirea din paradis, acea singurătate pe care orice om
superior şi lucid o cunoaşte, închis în revelaţia finitudinii. Am
citit Conclav acum câţiva ani, când nu ştiam nimic despre
obiceiurile ce însoţesc alegerea unui papă ... M-a reţinut
viziunea mistică a acestui roman extraordinar, acel Dumnezeu
care nu stă mereu ascuns în ceruri. Am surprins şi o tehnică a
contrapunctului, nu la nivel de scriitură, ci în plan existenţial:
maladia puterii şi inocenţa angelică, orbirea marilor clerici
şi viziunile mistice ale călugărului modest, urâtul invaziei

diavoleşti şi frumuseţea ireală a gemenilor divini. Dar nu aş
vrea să încheiem dialogul înainte de o ultimă întrebare. Miaţi spus cândva că i-aţi citit pe Emil Cioran, Eugen Ionescu,
Mircea Eliade. Dar pe Mihai Eminescu îl cunoaşteţi? Şi vă
place?
R.P.: Eminescu e cu totul extraordinar, are adâncime
filosofică şi forţă de inspiraţie ca orice gigant al liricii europene.
Iubeşte antichitatea şi mitologia, Grecia şi India unor vârste
uitate. Poeziile lui Eminescu mă ating cel mai intens acolo
unde sentimentul morţii, al Nimicului sunt zguduitoare,
pentru viziunea extraordinară a Totului şi a Golului, contopite
într-o singură dimensiune ... Numai mari poeţi ca Rainer
Maria Rilke, Verlaine, Lorca, Montale, Ungaretti mi-au mai
comunicat o asemenea senzaţie. Dar dumneavoastră de ce vă
place?
E.I.: Eu îl admir pe Eminescu din lirica erotică, care
celebrează femininul ca prezenţă nocturnă, onirică,
fantasmatică. Eminescu descinde, ca mulţi romantici, din
platonism, din perspectiva elevată a Banchetului, cea
care face din iubire o ascensiune noetică. Dar cel mai mult îl
iubesc pe Eminescu din lirica sa cosmogonică, centrată pe o
divinitate singulară pură, care a creat lumea ştiind că nimic
nu e mai frumos decât marea tenebră, fluidă şi tăcută, lipsită
de prenzenţa omului. Când se naşte omul, puritatea divină a
cosmosului se stinge ... nu ştiu să vă explic prea bine această
percepţie a mea, e o idee la care nu am ajuns pe calea raţiunii,
şi totuşi, sunt sigură că acesta e mesajul ascuns al poeziei lui
Eminescu. Din păcate, marele poet român a murit înainte de
a-şi duce la bun sfârşit proiectele numeroase, tânăr, atât de
tânăr...
R.P.: Da, înţeleg ce spuneţi, cu apariţia omului se pierde
puritatea Creaţiunii şi a lui Dumnezeu ... e frumoasă intuiţia
dvs.! Aveţi deja demonul Poeziei. Cine are acest dar, nu are
vârstă. Să nu uităm că Chopin, Leopardi, Raffaello, Masaccio,
Michelstaedter, Keats, Shelley, Schumann, Eminescu...mor
tineri, mor tineri cei iubiţi în cer...
E.I.: Domnule Pazzi, doriţi să transmiteţi în încheiere un
mesaj românilor? Care ar fi acela?
R.P: România este o parte a latinităţii mereu atentă la
dinamica marii culturi italiene. Vreau să mulţumesc pe
această cale tuturor cititorilor mei din România, o ţară mereu
apropiată inimii mele. Cred că într-o zi mă voi întoarce acolo
unde mi-au fost traduse două dintre cele mai frumoase
romane ale mele, Evanghelia lui Iuda şi Conclav, în
ediţii de excepţie, mulţumesc pe această cale editurii RAO şi
editurii Corint, precum şi un volum de versuri, Apăsarea
trupurilor şi mulţumesc editurii Europa. Un salut cald
tuturor românilor!
Interviu realizat de Ela IAKAB

Îmi voi regreta moartea, pentru că nu te voi mai vedea

(fragment)
Luminile din partea dormitorului erau
aprinse. Vreun călugăr veghea, insomniac şi
el. Sau, poate, s-a trezit ca să se roage. Distingea doar celula lui Simone di Ragusa, iluminată. Scribul dalmat nu dormea niciodată,
încerca să copieze dintr-un codice gândurile
sfântului Girolamo, venit din tărâmurile sale
natale. Era nemaipomenită măiestria sa de
miniaturist. În desenele de la început de vers,
ştia să exprime cu poezie sinteza tuturor paginilor inspirate de acel neliniştit mediator
între latina lui Cicero şi ebraica Bibliei.
Din nou auzea un zgomot, de data asta nu
din lăuntrul său. Foşnetul de frunze şi sunetul
de crengi rupte veneau din grădină. Se aplecă
să vadă mai bine, în semi-întunericul de sub
ramurile de tei, unde galbenul mugurilor de
floare ieşea în relief la lumina lunii.
Abia întrezărea umbrele care se mişcau.
Răufăcători? Hoţi care studiau cum să treacă
peste peretele de centură a mănăstirii? Zgomotul provenea din cealaltă parte, de dincolo
de peretele împrejmuitor, de pe proprietatea
Simmacilor. Acum nu mai percepea sunete, ci
voci umane. La intervale, se înălţau mai sonore, ca şi cum dialogul dintre cele două umbre
ar atinge momente de tensiune acută.
Închise ochii...amicae silentia lunae (prietena mea, luna tăcută)...o noapte de lună plină
împacă dialogurile amanţilor... luna iungebat
in silvis amantes (luna uneşte amanţii în pădure)...îşi amintea fragmente din hexametri
păgâni. Câtă suferinţă l-a costat arderea acelor opere! Oare din care poet erau acei hexametri?
Fulgerat de o revelaţie, aruncă o privire în
urmă, spre cărţile de pe masă, la acele dialoguri de sfinţi şi diavoli. Cum s-a convertit
viaţa sa la acea dimensiune! Şi totuşi, a strâns
şi el în braţele sale un corp tânăr de femeie
într-o noapte...de pe cheile portului Luni, de
sub amfiteatrul de marmură albă ai munţilor
Apuane, l-a salutat lung, în timp ce liburna
armată contra piraţilor ridica pânzele şi se îndepărta cu vântul din nord-est.
-Uite, nu te cred.
-De ce nu mă crezi?
-Am un presentiment rău.
-Îţi jur că...
Ce-şi mai spuneau, ce-şi mai jurau cei doi
ai căror voci deveneau mai vii în briza nocturnă?

-Nu, nu, nu spune aşa, nu spune că nu crezi!
Trebuie să crezi. Altfel se va adeveri ceea ce
simţi. Fericirea trebuie să o vrei.
Un an după acea noapte de iubire la Luni,
trecea pragul marii porţi a mănăstirii Sfântul
Andrei.
-Cât o mai fi până în zori? În scurt timp, ne
vor vedea...Şi cu luna asta plină e un miracol
că nu am fost descoperiţi deja, mai bine să
plecăm de aici...
-Aşteaptă, aşteaptă, încă un sărut.
Urmă o tăcere lungă. Sărutul nu i-a fost refuzat...
-Nu-ţi fie teamă, sunt aici să te apăr.
-Dar ştii ce ne-ar aştepta dacă ne-ar găsi?
Ştii?
-Îmi imaginez.
Izbucni într-un hohot de râs cristalin, indiferentă la măsurile de precauţie.
-Iartă-mă, nu reuşesc să te văd mânuind
spada contra bestiei Severo şi să-i alungi pe
oamenii tatălui meu!
-De ce? Pentru tine aş face orice!
-De asta îmi fac griji, te vreau viu.
Acum curiozitatea lui Pietro se adâncea.
Sigur cei doi se aflau în acea grădină riscând
enorm. Şi poate că această limită periculoasă
aducea cu sine un gust mai profund, inconştient. Fugeau spre nenorocire cu lejeritatea
vârstei tinere...sigur nu au vârsta lui...
Unul dintre ei ar trebui să aparţină familiei
Simmacilor şi să fi reuşit să înşele paza şi să se
abată spre acel loc de întâlnire dintre copaci,
în marginea cea mai îndepărtată a casei. Dar
cine să fie, femeia sau bărbatul?
În tăcerea care a urmat, un flux de efuziuni
a potolit spaimele celor doi tineri.
Pietro îşi ridică privirea spre discul lunii.
Ce sentiment îl cuprindea acum, să fie atât de
mişcat? Se aplecă ca să încerce să vadă mai
bine în întuneric, tot mai tulburat. Un vas
mare de rozmarin rău sprijinit la limita pervazului, împins fără voie de un braţ, a căzut cu
un zgomot surd, nu departe de cei doi tineri.
Imediat auzi voci înspăimântate.
-E cineva aici, Celeste, hai să plecăm!
-Nu, stai, trebuie să înţelegem de unde
vine.
-Eşti nebun? Vrei să ne prindă? E tatăl
meu!
-Cum să fie tatăl tău? Vine de la acel zid, de
la o fereastră, e cineva acolo sus care ne spionează.

Acum Pietro distingea mai bine, din nemişcarea absolută în care s-a închis, vocea masculină a celui ce a ghicit cu precizie poziţia sa.
Simţea ochi aţintiţi asupra lui, deşi era imposibil să fie văzut în întuneric.
Dar luna, până în acel moment prietena
care nu l-a trădat niciodată, a apărut printre
ramurile de tei care îl protejau. Şi îi iluminau
întreg chipul.
Nu mai prelungi tensiunea şi, într-un imbold spontan, conştient că cei doi tineri riscau
tot mai mult, s-a aplecat peste pervaz pentru
a le vorbi.
-Mi-a căzut vasul de rozmarin de pe pervaz,
dar nu voiam să vă sperii. Nu trebuie să vă fie
frică, sunt un benedictin al mănăstirii şi vreau
să vă ajut.
Cei doi tineri s-au ridicat repede şi s-au
apropiat de zidul mănăstirii. Pietro vedea în
lumina lunii cât erau de tineri.
-E o poartă în zid ... cobor imediat să v-o
deschid, numai să găsesc cheia.
Ce va face acum? Îi va adăposti între zidurile consacrate ale mănăstirii? Poate să o facă?
Şi ce ar zice Gregorio? Nu-l interesează consecinţele gestului, se va gândi la asta mai târziu.
Se îndepărta cu paşi rapizi. Auzea zgomote din partea cealaltă, dinspre palatul Simmacilor. Nu mai avea îndoieli, trebuia să se
grăbească, urmăritorii atât de temuţi erau de
acum aproape de prada lor.
A coborât repede scările cu cheia de la poartă în mână. A mers câţiva metri, a ajuns la zidul de centură, a găsit vechea poartă care nu
voia să cedeze. Auzea vocile celor doi amanţi
înfricoşaţi, implorându-l să descuie mai repede, mai repede. Auziseră şi ei paşii celor ce îi
căutau, în zona cea mai sălbatică a grădinii,
printre trosnete de crengi rupte.
Într-un final, a reuşit să împingă poarta cea
blestemată. Cei doi au intrat cu repeziciune
de săgeată, lăsându-se apoi la pământ, sfâşiaţi de frică, cu spatele sprijinit de zid. Pietro a
împins cu tot corpul poarta cea grea cu balamale ruginite şi o încuie. S-a întors către tineri
şi le-a facut semn să tacă. Inamicii lor erau la
câţiva paşi, controlau eventuale urme. Se auzeau imprecaţii, ordine contradictorii şi repetate, insulte şi blesteme. Ochii scânteietori ai
lui Pietro se plimbau de la zid la cei doi tineri
şi viceversa.
Mai trecu o bună jumătate de oră până la
întoarcerea tăcerii. Oamenii înarmaţi, după o

lungă nehotărâre, au părăsit partea aceea de
grădină, renunţând, furioşi, la căutarea lor.
Nu reuşesc să mi te imaginez mânuind spada şi alungându-i pe oamenii tatălui meu. Îi
sunau încă în ureche cuvintele ei zeflemitoare, ce trădau o ironie aristocratică.
Ea era cea care aparţinea familiei patriciene. Acum, privindu-i chipul din apropiere, a
şi recunoscut-o, trebuia să fie tânăra fiică a lui
Eusebio, a celui ce cu o zi în urmă a încercat
să acapareze sclavii englezi, la For. Fata semăna mult cu acel om frumos. Celeste, cum l-a
numit tânăra femeie, băiatul blond, înalt şi cu
spatele lat, era de o tinereţe mai acerbă decât a
Ottaviei. O faţă a cărei piele era ca de perlă, cu
nas grec, ochi albaştri arzători, splendizi, care
nu încetau să adore în Ottavia o divinitate.
Un mozaic al bisericii Sfântul Andrei, cel de
la altar, oglindeşte o expresie asemănătoare
a chipului, în raptul extatic al arhanghelului
care-şi rosteşte bunavestire în faţa Mariei.
Traducere de Ela IAKAB

12 actualitatea literară
Se lăsase seara, o lună plină enormă scălda strada într-o
lumină albăstrui-fluorescentă şi vântul începuse să adie
dinspre Plevnei, cu miros inconfundabil de tomberon plin şi
revărsat.
- A ce pute? ridică nasul spre lună Marcel.
- A bălegar de Sectoru’ Şase, dragi telespectatori, îi răspunde
Adrian.
- ...Mirosul de bălegar proaspăt cosit, idilic, patriarhal,
de-a dreptul coşbucian, s-ar zice, specific muncipiilor
agroindustriale de pe întreg cuprinsul Patriei, recită extatic
Harry.
- Ce faci mâine? îl întreabă Marcel.
- Mă duc la Circa Financiară. Apoi, trec pe la o librărie de pe
Matei Millo să-mi iau un monstru de cărţoi cu optsute de mii
...pentru doctorat.
- Pe unde vine Matei Millo? întreabă Marcel, ca şi cum l-ar
interesa chestia asta.
- Pe lângă restaurantul Berlin. Vezi că acum ştii unde e?
- Mdea. Ce dracu’ ţi-o fi trebuind ţie doctorat, cu un an
înainte să ieşi la pensie...
- Nu înţelegi, căpşorul tău de injener nu-i făcut să înţeleagă
aşa ceva. Abia acum e Harry mai îndârjit să-şi ia doctoratul,
când poate să folosească titlul în chestiune pe post de şampon.
Numai aşa, de-al dracului şi opinând contra vântului. Aşa cum
a făcut o viaţă-ntreagă, la fel ca mine, de altfel... Îţi spun exact
ce e-n capul lui: dacă tot n-am apucat să fac amor cu Marylin
Monroe, măcar doctoratul să mi-l iau, aşa îşi zice Harry,
dimineaţa, când duce găleata la gunoi. Ştii, în momentul
când tot evreul credincios e mai predispus la judecăţi d-astea
existenţiale, metafizice, ca să zic aşa...
- Cred că înţeleg, zice Marcel. Mi s-a întâmplat şi mie o
chestie de-asta, metafizică, tot într-o dimineaţă. M-am trezit,
am înghiţit cu un pahar cu apă cele şase pastile diferite pe care
le iau pentru bolile nevindecabile de care mă bucur şi am dat
drumul la calculator. Când să-mi văd mail-urile ...un mesaj
proaspăt: Uită-te pe geam. Semnat: Dumnezeu. Mă uit - şi
ce crezi că văd? În apartamentul de vizavi şi mai jos de mine,
la cinci, lungana aia cu ţâţe mari, goală, în faţa oglinzii din
dormitor. Vreo cinci minute m-am holbat şi cred că au fost cele
mai emoţionante minute din ultimii mei doi-trei ani. Ascultămă pe mine, Dumnezeu nu e băiat rău. Da’ chiar deloc.
- Impresia asta, că Dumnezeu stă de vorbă cu tine, cu
tine personal, am mai întâlnit-o la unul, zice Harry, acum
câţiva ani, când am fost, într-un orăşel cochet de pe ţărmul
Mediteranei, la un congres regional. În hotelul unde stăteam,
nu ştiu cum s-a făcut că mai erau cazaţi încă vreo câţiva de
la noi din institut, aflaţi acolo pentru o colaborare care abia
urma să fie pusă la punct, în fine, ceva încă destul de vag. Ei
sosiseră acolo cu trei săptămâni înaintea noastră, fuseseră
trimişi pentru discuţii, pentru tratative, iar astea se cam
prelungiseră, aşa că au petrecut acolo o vacanţă frumuşică,
până la urmă. Îi cunoşteam foarte bine, printre ei era şi don’
Gabi, conducătorul meu de doctorat, îl ştiţi, celebrul Gabriel,
mare savant la vieţile lui ...actualmente, băutor eminent. Acela
era un hotel de patru stele, cu aer condiţionat, cu televizor,
cu tot confortul, mă rog. Şi cu un mic frigider-bar în fiecare
cameră. Don’ Gabi, de cum a pus piciorul în hotel, a golit
frigiderul, cu toate sticluţele lui de cincizeci de grame de votcă şi
de coniac, cumplit de scumpe, dac-aveai curiozitatea să citeşti
broşurica pitită în spatele frigiderului, în care erau trecute
preţurile. El, desigur, n-a avut curiozitatea asta, probabil
conta pe Dumnezeu, mi-am zis atunci, ştiind care era diurna
lui - la fel de mare ca şi a mea, adică meschină de-a binelea. O
lună întreagă, cât a stat acolo, don’ Gabi a ras, în fiecare seară,
frigiderul. Iar a doua zi, pe la zece dimineaţa, frigiderul era
din nou plin, ceva ca-n O mie şi una de nopţi. Ei, nu era chiar
duhul din ibric cel care făcea minunea, era Ciuma-Neagră-CuFlori-În-Păr, bătrâna şi uscata noastră cameristă cu mutra
ei năsoasă, ţigăncoasă şi feroce, parcă stătea tot timpul să-ţi
ardă una peste ochi. În realitate, însă, era paşnică şi umbla
tot timpul cu o floare artificială prinsă-n păr. De întors, neam întors cu acelaşi avion, iar la plecare, desigur, a trebuit
să trecem cu toţii pe la recepţie, ca să ne punem socotelile în
regulă, plătind tot ce-aveam de plată, ba călcatul unui costum,
ba vreun telefon dat acasă ...sau băutura din frigiderul-bar,
de exemplu. Când a intrat don’ Gabi, eu m-am grăbit să ies.
Nu voiam să fiu martor la scena tristă când profesorul meu
rămâne lefter printre străini, ba poate că-i vine şi ideea să-mi
ceară vreun împrumut... Dar, după un sfert de oră, cine ieşea
freş-zâmbitor pe uşa hotelului? don’ Gabi al nostru. M-am
gândit atunci că poate făcuse cine ştie ce afacere şi încasase
vreun acont baban, de-şi permitea el atâta lux... Aşa că am
plecat cu toţii liniştiţi şi am uitat cu totul de chestia asta. Până
mai acum vreo câteva luni, când o secretară a uitat pe biroul
meu o hârtie cu care nu ştiu de ce trebuia să se fâţâie tocmai pe
acolo, era scrisoarea ambasadorului din ţărişoara cu pricina
către institutul nostru. Domnul ambasador povestea pe un ton
politicos, rezervat, potrivit unuia de rangul lui, cum domnul
Gabi, la plecare, le-a spus celor de la hotel că nota o va achita
vărul său, ambasadorul. Nu de alta, dar aveau acelaşi nume
de familie. El, ambasadorul, ce era să mai zică, o plătise, ca să
nu facă ţara de râs. Iar acum îşi cerea banii înapoi, anexând
pentru asta copia chitanţei.
- Şi zici că Dumnezeu a pus la cale chestia asta?
- Categoric, face Adrian. Dumnezeul beţivilor, care, mai
mult ca sigur, a făcut ca banii ăia să-i plătească institutul, nu
domnu’ Gabi, aşa-i sau nu?
- Aşa e. Mare lucru-i să stai de vorbă cu oameni perspicace,
zice Harry.
*
Rău de gură, clonţos, nefericitul. (Aşa îl ştia de aproape
patruzeci de ani, de-o viaţă, ce mai încoace şi încolo.) La
fel ca mine, de altfel. Altfel cum aş fi ajuns muncitor la
Depozite, să descarc feroaliaje şi să le port de grijă după
aia? Şi cu clasa muncitoare privindu-mă gânditoare: uiteai dracu’ ‘telectuali, ce bine dau la lopată! (Se întâmplase
odată şi asta. Venise pe nepusă masă, pe la ora două fără
un sfert, un camion cu patru tone de feronichel cu puritate
de nouăzeci la sută, marfă scumpă, de import, pentru care
hârtiile transportului menţionau şi fracţiunile de kilogram - fix
treimiinouăsutenouăzecişiopt de kilograme virgulă cincisute
de grame! La fel ca şi celelalte produse de acolo, era o marfă
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dialogurile 100% platonice ale unor beţivi bătrâni
în prezenţa unui cotoi abstinent
care are şi el părerile lui (fragment)
urmărită cu stricteţe - până la un punct, adică până ajungeau
în Depozite, adică într-un perimetru cam cât al unui cartier
bucureştean. După aceea, nu mai ştia nimeni de ele; când
reuşise să-şi găsească altă slujbă, Marcel a plecat în două zile,
făcându-şi formele de lichidare fără să predea cuiva gestiunea
- şi erau tone şi tone de ferocrom-molibden-vanadiu-luteţiuyterbiu şi toate celelalte rahaturi pe care nici mama tabelului
lui Mendeleev nu le mai ştie, necesare, cu toatele, utilajelor
petroliere fabricate, oficial, de către Uzina Cazanul Roşu, care
trebuiau neapărat să reziste la contactul cu diferitele soiuri
de rachete, grenade şi obuze antitanc. Atunci când sosise
camionul, schimbul unu se afla la cantină, unde lua masa de
prânz înainte de plecare, fiindcă programul se termina la ora
două după amiaza, iar trenul cu care ajungeau muncitorii la
casele lor pleca la trei şi un sfert, aşadar, oamenii trebuia să
mănânce în mare viteză, ca să mai aibă timp să se spele şi să
ajungă la gara Progresul, iar pentru asta, conducerea le făcea
favorul de a-i lăsa liberi cu o jumătate de oră mai devreme,
în fiecare zi. Toate bune şi frumoase, dar în intervalul dintre
aproximativ orele treisprezece şi cincisprezece, nu prea mai
aveai cu cine să faci treabă, fiindcă şi schimbul doi, abia sosit tot de la gara Progresul - era la cantină. Marcel, însă, nu se afla
acolo, fiindcă cineva trebuia să rămână de planton în timpul
cât Uzina îşi manifesta grija faţă de om şi ce să-i faci dacă
maşina sosise tocmai atunci - şi trebuia să se întoarcă imediat,
ca să mai aducă patru tone de maglavais înalt aliat? Marcel a
pus mâna pe lopată, dar nu singur, ci împreună cu adjunctul
şefului de secţie de la Turnătorie, un puştan abia ieşit de pe
băncile Politehnicii. Măcar acela avea ce să spere, avea un
motiv serios să facă pe omul muncii cu conştiinţă înaintată şi
anume că şeful de secţie trebuia să iasă la pensie în mai puţin
de un an, iar el urma să-i ia locul, ceea ce ar fi însemnat o mărire
ameţitoare de salariu - dar ăsta nu era nicicum cazul lui, al lui
Marcel, care era plătit ca muncitor necalificat. Aşa că cei doi
tineri ‘telectuali au descărcat maşina aceea, în timp ce şase
muncitori din schimbul doi, întorşi de la masă, se aşezaseră
pe butoaiele cu vopsea stivuite la intrarea în magazia vecină,
îşi aprinseseră ţigările şi îi priveau cu interes.
La Cazan, minte multă nu se cere,
Să fii prost, să ai putere
recitase unul dintre ei şi toţi ceilalţi izbucniseră în râs. Ştiau
ei ce ştiau: dacă nişte băieţi cu carte au ajuns să descarce
minereu cu lopata în locul lor, al muncitorilor care erau plătiţi
tocmai pentru asta, înseamnă că au făcut ăştia ceva. Or fi
fluierat în biserică, ceva. Nu, n-au ajuns ei degeaba să dea la
lopată. Pentru câte-un spectacol de genul ăsta merita să faci
trei-patru ceasuri pe drum, în fiecare zi, chiar dacă leafa abia
de-ţi ajungea pentru ţigări şi pentru ţuica suspectă băută,
în tren, din nişte păhărele mici, de plastic, care fuseseră, la
origine, flaconaşe de Triferment şi de Aspacardin.
*
Marcel tresări: citise odată ceva de genul ăsta, într-o carte
scrisă de unul ca el, de un sinucigaş evreu, care trecuse şi pe la
Auschwitz. Era ceva de genul că singurul deţinut capabil să-şi
facă treaba, adică să-şi îndeplinească norma neomenească şi
care fusese stabilită în felul acela tocmai pentru ca deţinuţii
să n-o poată îndeplini - sau, dacă, prin absurd, ar fi făcut-o,
să crape imediat după aceea, de epuizare, aşadar, singurul
capabil să facă imposibilul era un soi de pocitanie dintrun ghetou de prin fundul Poloniei, o piticanie cocoşată şi
oligofrenă, un soi de Quasimodo care nu prea arăta a om,
dar care era înzestrat, dracu’ ştie cum, cu o forţă de bivol
sau de hipopotam. Vasăzică, singurul capabil să facă faţă,
campionul iadului cum ar veni, îndeplinea ca şi în glumă
muncile herculeene care le fuseseră impuse tuturora şi care-i
ucideau pe ceilalţi, ca un soi de Harap-Alb pocit, dar eficient.
Prin asta, îşi câştigase respectul SS-iştilor, nişte băieţi de la
Agnita şi Sighişoara, iar rezultatul a fost că Piticania-de-Oţel
a fost adoptată de băieţii aceia blonzi şi sentimentali, cu suflet
la fel de strâmb ca şira spinării piticaniei. În scurt timp, HaimQuasimodo n-a mai trebuit să muncească. SS-iştii îi aduceau
de mâncare şi chiar băutură - şi îl ţineau pe palme. Asta era
ideea: munceşti ca să crăpi, nu ca să realizezi ceva anume.
Nu trebuie să realizezi ceva anume, nu trebuie să faci, nu
trebuie să aduni, nu trebuie să tezaurizezi - asta-i o apucătură
jidănească (varianta NSPD) / burgheză (varianta PCUS-B,
PMR, PCR etc.). Nu trebuie să iasă, nu trebuie să funcţioneze,
ce măta, ‘ţi’nchipui că trimitem în cosmos rachete Buran ca
să ajungeţi voi pe Marte cu ele, păi te înşeli, tataie, alea sunt
rachete balistice intercontinentale, numai la CNN spunem că
vrem să mergem în galaxia Andromeda, în realitate vrem să
dărâmăm vreo două-trei blocuri din Ashdod şi din Eilat cu
ele, ce-ţi închipui, că ne persecută pe noi grija de Nebuloasa
Andromeda şi de tovarăşu’ Iţic Efremov care scria povestiri
ştiinţifico-fantastice pe vremea lui Hruşciov?
*
- Viaţa e vis pentru înţelept, joc pentru nebun, comedie
pentru bogătani, tragedie pentru sărăcime. Ştii cine-a zis
chestia asta? face Adrian.
- Şalom Aleihem, tovarăşu’ Ilya Ehrenburg, rânjeşte Harry.
Da’ ţi-am spus-o pe aia cu Columb?
- Nu, face bănuitor Adrian.
- Păi, Cristofor Columb o anunţă pe bătrâna-i mamă: mamă,
eu mâine dimineaţă plec să descopăr America. Nu se poate,
mamă, îi răspunde aia, pe cine-ai mai văzut să facă aşa ceva?
se poate? să te duci tu de-acasă de la tine? ai două pogoane la
câmp, ai capră, ai două găini, ce-ţi trebuie ţie America aia?
- Dacă caţi, întocmai aşa este, intervine gânditor Marcel. Ce

caţi cu rachetele intercontinentale prin alte galaxii? Katiuşa-i
Katiuşă, bate pân’la Galaţi, doar nu vrei să bombardezi cu ea
planeta Massachussets...
Şi pe urmă, ce mi-e Ashdod, ce mi-e Galaţi, pentru Katiuşa
distanţa-i cam aceeaşi... aşa că de Galaţi ne persecută pe
noi grija, dragă tovarăşu’ Harry... mă rog, vorba vine că ne
persecută... ne persecută cam cât grija de zăpada de anţărţ...
- Mă, voi aveţi un mod absolut imbecil de a pune totul la
suflet, face Adrian.
- De a face caz de toate alea, adaugă Marcel.
*
Într-adevăr, nici unul dintre oamenii de la Cazan nu putea
fi suspectat de prea multă minte. Zarcaleu, cel care, pe la
începutul anilor cincizeci, pe când era locotenent de Secu,
asanase Cociocul, a ieşit la pensie pe la jumătatea anilor
şaptezeci. Asta fusese curând după ce au fost puse şi fetele să
facă armata. Lui Zarcaleu i s-a găsit atunci, ca un supliment
la pensie, o slujbă de instructor la nişte fete dintr-astea. Mai
exact, era vorba de studentele de la I.A.T.C., de viitoarele
actriţe şi regizoare.
Cică un om prevenit face cât doi. Aiurea. Pe Zarcaleu l-au
avertizat şefii lui că urma să aibă de-a face nu cu studente
obişnuite, ci cu nişte superstudente pline de pile, piloase rău,
cu care trebuia să fie atent... I-a intrat pe o ureche şi i-a ieşit
pe cealaltă... Sau o fi tradus chestia asta pe limba lui, adică a
înţeles că nu trebuia să le pocnească... dar asta nu însemna că
n-ar fi avut voie să le spună, părinteşte şi tovărăşeşte, părerea
lui, la orele de instrucţie tactică :
- Aviaţie inamică! urla el, iar când fetele se întindeau pe
spate îndreptând acaemurile înspre Dumnezeu, mai striga:
depărtat ...luat! deşi o asemenea poziţie n-avea nici o legătură
cu alarmele aeriene.
Iar apoi, câte uneia care nu se crăcăna prea bine:
- Ce-i, don’şoară, nu ştii să desfaci picioarele? Să treci diseară
pe la mine, că te-nvăţ eu!
Încredinţarea lui Zarcaleu că nimeni nu mişcă în faţa lui s-a
dovedit greşită, iar el a aflat lucrul acesta într-un mod dureros,
la nici o lună după ce fetele de la I.A.T.C. ajunseseră pe mâna
lui. Într-o bună zi, la plecarea din cazarmă, s-a trezit că un
băiat voia să-i spună ceva:
- Tovarăşu’ Zarcaleu? a rostit acesta, întinzându-i mâna.
- Tovarăşu’ maior Zarcaleu, a vrut el să-l corecteze, dar,
până să zică „Zarcaleu”, s-a pomenit cu o lovitură năucitoare
în moalele capului, care l-a adormit pe loc.
S-a trezit apoi la Spitalul Militar Central, cu capul înfăşurat
în bandaje şi cu mâna dreaptă în ghips. A zăcut o lună acolo –
şi timp de încă vreo patru, după aceea, a pişat sânge. Cei doi
băieţi de la poarta cazărmii îl tocaseră temeinic – şi asta, fără
ca nimeni dinăuntru să observe ceva, deşi intrarea în corpul
de gardă era la nici trei metri.
N-avea rost să reclame, i-au spus la Miliţie, nu existau
martori. Pe foaia de internare e scris că mirosea a alcool,
probabil că îl lovise vreo maşină care se făcuse nevăzută
imediat după aceea. Şi nici nu se aşteptau ca el să ţină minte
amănuntele, din moment ce era beat în momentul acela.
Chestia a rămas încurcată, un accident de circulaţie neelucidat.
Iar unul dintre colegii lui l-a lămurit, compătimitor, la o masă
a restaurantului de pe Ştirbei Vodă, la mult timp după aceea:
- Păi bine, mă, tu nu ştiai cine-s fetele alea? ale cui sunt, cu
cine-s măritate? Mare pămpălău mai eşti, Zarcaleule tată... să
zici mersi c-ai scăpat cu atât...
*
- Doamne, ce seară... suspină Marcel, zapând în disperare,
numai reclame peste tot, în acelaşi timp, ăştia sunt sadici,
domle... şi talkshow-uri... dacă au atâtea de discutat, de ce nu
se duc, domle, la o cârciumă, la o terasă, ceva... şi vin să mă
asasineze pe mine cu televizoru’…
- Personalităţi cu trecut incert şi viitor improbabil... rânjeşte
Harry, de unde dracu’ au apărut atâtea victime, ca ciupercile
după ploaie, uite-l şi pe ăsta, ce faţă...
- Taci, ţipă deodată Marcel, taci, că-l ştiu!
E Zarcaleu, e chiar domnul Zarcaleu... şeful unei asociaţii
a victimelor comunismului, invitat la talkshow-ul despre o
viitoare lege a despăgubirilor pentru acestea...
- Ia taci puţin, face Adrian, care a preluat telecomanda de la
Marcel. Ce naiba e chestia asta?
Chestia aia, pe Mezzo, e Simfonia a Noua, adică în special
Oda Bucuriei, într-o viziune cu totul nouă, revoluţionară, zice
prezentatoarea.
- Revoluţionară era şi la Radio Berlin, înaintea anunţurilor
despre victoriile decisive ale nemţilor în Rusia sau în Africa de
nord, revoluţionară e şi acum, la Uie... mare curvă, Oda asta, a
Bucuriei, murmură Harry.
- Eşti pur şi simplu negativist, măi dragă, un nenorocit de
negativist, îi răspunde Adrian. Nimic de făcut cu tine, şoha
n-oi vidè raiù’, vorba cântecului...
- Ce dracu’ face corul ăsta, zice Marcel, mai tăceţi, măi, din
gură...
Cu corul de la televizor se întâmplă, într-adevăr, ceva ciudat:
după doar câteva măsuri, acutele ca nişte tăişuri de spadă ale
sopranei se transformă în ceva ce seamănă mai degrabă a
chelălăială, în vreme ce replicile basului devin, fără echivoc,
mugete.
Ultimele minute sunt urletul unei haite de lupi, urlet modulat,
dizarmonie superioară, după cum suna prezentarea.
Marcel îşi face cruce, iar Placido, care s-a refugiat în braţele
lui Harry, îl zgârie până la sânge.
Cei trei se despart îngânduraţi.
(sfârşit)
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Stanisław Leon Popek

Stanisław Leon Popek s-a născut la 20 februarie 1936
la Korytyn, ţinutul Zamojszczyżna, în plasa Hrubieszów.
Este profesor titular de psihologia diferenţelor individuale, psihologia capacităţilor, a creaţiei şi artei, la Universitatea Marie Curie-Sklodowska, din Lublin A studiat Educaţia artistică, Istoria artelor, Pedagogia şi Psihologia.
Stanisław Leon Popek este:
- un sculptor al cuvântului poetic ;–
- este un artist de înaltă clasă, o personalitate de tip renascentist, rar întâlnită în lumea contemporană ;
- ca profesor la instituţii de învăţământ superior a scris
numeroase lucrări din domeniul psihologiei artei, psihologiei creaţiei, precum şi a diferenţelor individuale;
- Exemple de lucrări proprii:
- „Analiza psihologică a creaţiei plastice la copii şi
adolescenţi”(1985), „ În cercul teoriei şi practicii educaţiei
plastice”(1995);
- ”Capacităţi şi deprinderi ca proprietăţi individuale ale
omului”(1996);
- „Culoare şi psihic”(1999);
- „Omul ca individualitate creatoare”(2001)
Este şi artist plastic – având practică în acuarelă, ulei,
monotyp, linoryt. Lucrările sale au fost expuse în nume-

roase galerii naţionale, la Cracovia, Varşovia, Lublin, etc.
şi în străinătate, în Franţa, Olanda, Germania, Bulgaria,
Belarus. Pânzele sale se află în numeroase muzee şi în colecţii private.
Este pasionat de muzică, cântă minunat la vioară,
Cea mai mare pasiune a Profesorului este poezia:
A scos până acum 9 volume de versuri:
1) Dimensiunile Timpului – 1994;
2) Spre ţărmurile Styxului – 1996;
3) Venus culcată – 1996;
4) Triptic cu Arhanghelul Mihail - 1997;
5) Păsărilor albastre – 1999;
6) Tablouri romane – 2000;
7) Măşti de călătorie – 2001;
8) Grădinile de argint – 2003;
9) Polipticul Timpului – poezii alese – 2006;
10) Volumul de povestiri - Vise din turnul tăcerii –
2008.
11) O selecţie din creaţiile sale a apărut la Iaşi, în volumul „DACĂ TOTUŞI VINE PRIMĂVARA”, apoi sub
titlul”Grădinile hipersensibile”, în limbile polonă şi română, precum şi în revista ieşeană POEZIA – PRIMĂVARA 2012, în traducerea domnului Alexandru G. Şerban.

1. Existenţe binecuvântate
- BOGOSŁAWIONE ISTNIENIA

2. La moartea lui Ioan Paul II NA ŚMIERĆ JANA PAWŁA II

Binecuvântată fie existenţa
în azurul ceresc
şi hărnicia
furnicii şi albinei
binecuvântat fie oftatul
în zori de zi
al Pământului
mama Vieţii
şi a tuturor Elementelor.

A ars până la capăt
lumânarea.
Inima
atât de ascultătoare Lumii
a încetat să bată.

Binecuvântate fie
răsăritul şi apusul Soarelui
şi cântul ciocârliei
în primăvară
şi acea verdeaţă abundentă
şi acel tei înrămurat
până la graniţa Spaţiului
cu aroma sa
vindecătoare.
Binecuvântată fie
sensibilitatea Conştiinţei
şi memoria Lucrurilor…
Binecuvântată fie
călătoria gândirii
în Infinitul cosmic
binecuvântată fie
existenţa ceasului fără de griji
şi acea întâlnire
dintre respiraţia terestră
şi clipele de desfrâu.
Binecuvântate fie
meditaţiile
asupra picăturii de rouă rece
aceea care dă viţă
spaţiilor înflorite
şi mărilor nesfârşite
şi vânturilor
şi vânturilor
şi ploilor
şi pământurilor…

Nałęczów, 2.04.2012

Tăcerea
a căzut în genunchi
dinaintea Crucii,
iar ritmul stins
al respiraţiei
s-a făcut ecou
pentru rugăciunea Iubirii…
Cuvintele
ultime
s-au aninat de tavanul
Cerurilor.
Sfântul Petru
a deschis larg canaturile
Porţii.
Cerul s-a făcut
despicătură.
Lumea s-a pustiit
şi doar
a plecat dintre noi
un singur OM.

Nałęczów, aprilie 2005

3. Căutarea sensului POSZUKIWANIE SENSU
În memoria lui
Tadeusz Kwiatkowski Cugow
Cândva
vei cădea dinaintea celui
necunoscut
şi excesul de trufie

se va topi ca neaua
ca un păcătos necredincios
care n-a cunoscut adevărul
prin prea mare încredere în sine
şi nu ştie mai multe
decât gâscanul înşeuat
decât vrăbioiul interpretat
printre ramuri de copaci
decât ameţeala din zori
după somnul greu.

a rămas ceva din fostul copil…

xxx
Adevărul
este oare
atingerea luminii
sau concentrarea bruscă
cu ochii închişi
spre a simţi limitele
Spaţiului
este oare meditaţia
dinaintea iluziilor
născute de drumurile încrucişate

***
Mă trezesc dimineaţa
încă mai existăm…

xxx
Încotro te duci aşa
fără busola ta
cu orgoliul de braţ
fără Dumnezeu
doar cu credinţa nemăsurată
în posesie
ce se va face praf
odată cu Tine
cu ultima pălărie neagră
la modă
cu ultimul semn de întrebare.
xxx
Uite-aşa
ai plecat în Necunoscut
aici a rămas doar o filă
de pe care s-a şters…
După Tine…

Lublin, 3.03.2012

4. Copacul bătrân STARE DRZEWO
Sunt ca un copac bătrân
plin de tumori-excrescente
conuri uscate
asurzite de furtună
schilodite de viforele istoriei
de vremea rea din toamna
destinului
îngheţat de viscol
când cerc să opresc timpul.
Doar trunchiul principal
(poate şi el supra-deteriorat)
se menţine
reţinut de rădăcinile
din pământul natal.
Şi încă
prin meditaţie
în primăvară
scoate frunze noi
înseamnă
că în esenţa copacului

***
Şi uite-aşa existăm
credincioşi nouă înşine
concrescuţi în viaţa comună
încât devine greu
să delimităm
„Eul meu’
de Eul copacului bătrân…

Stanisław Leon Popek
Lublin, 1.02.2012

5. Meditând la Vicent W ZADUMIE NAD VINCENTEM
Barba radioasă a lui Vincent
a luminat strălucitor
chiparoşii amiezii,
floarea-soarelui
şi-a etalat fiecare nervură,
pe scuturile rotitoare
ale Soarelui
chiar şi pleasna
venelor răsucite.
Viaţa
stă culcată pe şalul
grânelor vălurite.
Îngălbenire, portocale,
îngălbenire, azururi,
îngălbenire, chilimbare…
Doar
urma-nsângerată
după ureche,
tremură contrastant,
cu ultima speranţă
a răsfăţului pământean.
Vâltoarea nebunatică
trage cu sine
tot mai multe cercuri,
croncănitul jalnic al ciorilor
marchează
ultima linie
a existenţei,
a celui dar genial
al Vieţii,
care n-a valorat
nici măcar un cent.
xxx
Dac-a fost uitat
muşuroiul
înverzit cu plante
culorile străluminate
s-au prefăcut în aur.

Nałęczów, 30.03.2012

Lublin, 8. 03. 2012
Iaşi, 10 aprilie 2012
Alexandru G. Şerban

Gheorghe SECHEŞAN
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Mircea Bârsilă sau noua mitologie poetică

Mircea Bârsilă este optzecist mai
cu seamă prin perioada studenţiei
timişorene, timp în care, alături de Adrian
Derlea şi Ioan Monoran au ,,inventat”…
monoderlismul. Desigur, vom spune,
elanurile inerente tinereţilor, dar cert este
că, deşi nu au reuşit să impună un curent,
propriu lor, toţi cei trei au rămas prin poezie
în literatura română. Mircea Bârsilă a scris
din totdeauna o poezie gravă, profundă
şi adâncă. În timp, şi-a elaborat o poetică
specifică, astfel încât îl putem numi, fără
exagerare, drept unul dintre poeţii de
referinţă ai zilelor noastre. El continuă (la
modul personal) linia filosofic-ancestrală
a lui Lucian Blaga, precum şi pe aceea,
mitologizantă a lui Nichita Stănescu. Fără
a fi, însă, un epigon, căci, reprezentant
marcant al optzecismului, Mircea
Bârsilă rescrie mitologia tradiţională, din
perspectiva omului contemporan, care
simte că a pierdut o lume, contactul cu un
univers ancestral, bine clădit.
Astfel, femeia, punct central al
mitologiilor
dintotdeauna
şi
din
timpuri imemoriale este identificată cu
primăvara noastră, de astăzi, când viaţa
este înconjurată de elemente mecanice
(precum robinetul), dar resimte cu acuitate
nostalgia realităţilor adânci de altădată:
Primăvară cu toate robinetele deschise /

de parcă nu ar mai fi fost / de o mie de ani
primăvară – / (…) S-au luminat fânarele,
golite de nutreţ / la fel ca femeile în urma
naşterii (Primăvară)
Femeia, în accepţiunea ei străveche,
semnifica o legătură puternică, esenţială,
cu lumea divină. Astăzi, ancestralul s-a
transformat în artificial, iar naturalul
în industrial, construit, fabricat: Aceste
ţinuturi cu femei / venite odată cu berzele
şi cucii, din lumea cealaltă, / şi plopi
excelând prin scoarţa lor ca de aluminiu
(Topos)
Mitologia femeii este, în definitiv,
la Mircea Bârsilă, amarnică şi tristă,
el descriind (fireşte, la modul poetic),
degradarea statutului mitic şi divin, în
fond, a omului: Veţi spune că femeile /
sunt o pădure atârnată la gâtul / unei
singure păsări (…)
Fântâna este, în simbolistica folclorică
românească, unul dintre elementele
referenţiale ale existenţei. Sursă a vieţii,
ea este văzută de către Blaga drept cale de
comunicare dintre cele două lumi. La fel şi
în folclor, de altfel, căci se spune că acela
care sădeşte o fântână va avea lumină pe
lumea cealaltă, şi va intra direct în rai.
Nu ştim dacă femeia, adâncă precum o
fântână, este un motiv de optimism ori,
mai degrabă, de disperare, căci intră în
algoritmul degradării absolute al lumii de
astăzi:
Este cercul / cu care sunt legate femeile
una de alta / când seceta le face să
pară mai adânci / decât fântânile (…)
(Câmpie)
Fireşte că asemănarea dintre fântână
şi femeie se impune, din punct de vedere
mitologic, de la sine, numai că în cadrul
poeticii lui Mircea Bârsilă lucrurile se
modifică dramatic: atât femeia cât şi
fântâna sunt surse vitale ale vieţii, cu
preponderenţă semnificantă culturală

şi divinatorie în cazul primei. La Mircea
Bârsilă, aceste izvoare nu numai că nu
produc viaţă, ci sunt, hélas, ,,ferestre” către
moarte: …şi în care a privi mai înseamnă
să cobori în hades / după cineva drag
– mama sau Euridice – şi să te sfâşie /
umbre cu faţa de humă ca pe Dionysos, /
fântâni moarte. (Fântâni)
Aparent, totul se petrece, în universul lui
Mircea Bârsilă, cât se poate de firesc. Dorul
fetelor mari, motiv de infinite cântece
de iubire memorabile în arealul culturii
populare, devine o sursă de alienare,
de generare a unei apocalypse modern,
contemporane: Cu aripi de cocoş de munte
speriat miresmele, / zboară fetele din
coliviile uitate deschise.
Motivul Mamei Pământ este unul
dintre cele mai vechi din istoria omenirii.
Mircea Eliade, Claude Lévi-Strauss,
Georges Dumézile şi majoritatea marilor
istorici ai religiilor ai lumii şi antropologi
afirmă că punctul de cotitură în istoria
culturală a omenirii este reprezentat de
revelaţia agriculturii. În acel moment
précis, matriarhatul a detronat mulţimea
şi majoritatea zeităţilor masculine, izvodite
de ocupaţiile pre-agricole, respectiv
vânătoarea, pescuitul. Asimilarea femeii
cu Mama Pământ, roditoare, care îşi
hrăneşte fiii, a fost de acum posibilă, astfel
încât feluritele forme ale acestei divinităţi
mai performează şi astăzi, sub ochii noştri,
poate fără să o ştim (de pildă, cultul
Fecioarei Maria). La Mircea Bârsilă, lumea
de astăzi ,,regresează” în mit, astfel încât
întregul mediu înconjurător devine un
,,imens lichid amniotic”: intră şi berzele
cioplite (stilizate / în spiritual schiţelor
iniţiale) pe marginea / ierboaselor bălţi
– aceste relicve / ale lichidului amniotic
ce învăluia totul / înainte de separarea
elementelor, / iar toamna, târziu, după
ce au cedat sceptrul puterii, / zeităţile i se

preschimbă în uriaşe păsări (Câmpie)
În fond, poetul Mircea Bârsilă este
paznic nu doar al vechilor credinţe, ci şi al
mentalităţilor ancestrale, potrivit cărora
toţi suntem fii ai aceleiaşi mame, Mama
Pământ: Dincolo de măştile domestice
ale vitelor / pândeşte străvechea stare
sălbăticie / când ne trăgeam cu toţii din
aceeaşi mumă suflarea, / când ne trăgeam
cu toţii din acelaşi cuvânt / şi când cifrul
lacrimei nu era cunoscut. (Topos)
Aceste regrete, precum şi toate tristeţile
poetului se ,,transfigurează” în imagini
apocaliptice, de sfârşit de lume, un fel de
concluzie implicit permanentă a întregii
poezii a lui Mircea Bârsilă: O nouă cădere
nervoasă: de ce, de ce să ni se ia vederea /
şi carnea de pe oase pentru a fi schimbată,
după o vreme, / în scoarţă de arbori sau
în fluturi de noapte?
Este o lume care nu se degradează numai
fizic (esenţial, fundamental), ci şi, mult
mai grav, mitic. În mitologia universală,
fiecare animal îşi are locul său, specific,
propriu, inconfundabil. Aşa sunt balaurii,
zmeii, zmeoaicele etc. Din punctul de
vedere al folclorului românesc, dropia este
o pasăre aparte, care nu zboară, dar nu
poate fi prinsă aproape niciodată, şi nici
măcar văzută. În mitologia apocaliptică a
lui Mircea Bârsilă dropia dobândeşte două
capete. Cu alte cuvinte, intrăm în sfârşitul
de lume:
Rotindu-se atât de repede sub acul
patefonului / încât dropiile au cu capete, /
două suflete, două vieţi / în poziţii opuse /
pe aceeaşi orbită, atât de repede (...)
Şi tot în acest registru semantic intrăm
atunci când vorbim despre femeie nu (vai!)
ca sursă a vieţii, a existenţei, izvor al vieţii
ci, dimpotrivă, ca simbol al morţii: Femei
ca nişte cruci aşa cum şi crucile / par, din
depărtare, nişte femei / din care nu a mai
rămas decât piatra.

Mario Balint: „Afganistan 10 ani – plus războiul meu – ”

Joi, 15 martie 2012, la Galeria ProArte din Lugoj, a
fost lansat volumul „Afganistan – zece ani, plus războiul meu”, al cărui autor, Mario Balint, corespondentul
de război al postului naţional de radio, a însoţit trupele române de menţinere a păcii în mai multe zone de
conflict militar. Mario Balint s-a născut la Lugoj, la 18
iulie 1970, locuieşte în Reşiţa şi este redactor la Radio România Actualităţi. A publicat până în prezent 16
cărţi, ultima dintre ele, „AFGANISTAN 10 ANI PLUS
– războiul meu – ”, a apărut în decembrie 2011, la Editura Banatului Montan, din Reşiţa, cu sprijinul fostului ministru al Apărării, Sorin Frunzăverde. În calitate
de reporter de război, Mario Balint a relatat pentru
Radio România Actualităţi despre conflictele militare
din Croaţia, Kosovo, Transnistria, Afganistan şi Irak.
„AFGANISTAN 10 ANI PLUS – războiul meu – ”
este o carte prin care Mario Balint, lugojeanul care
se poate mândri cu titulatura de jurnalist de război, a
găsit un mod de a aniversa zece ani de când a pus piciorul prima oară în Afghanistan. Lectura acestei cărţi
îţi conferă certitudinea că te întâlneşti cu un jurnalist
adevărat, pentru că, din păcate, uscăturile sunt omniprezente în tagma noastră, iar cei care tratează problema siliconului Simonei Sensual, sau a dosului marca
Boc, par a fi modelele pe care jurnaliştii ar trebui să le
urmeze. Pe Mario Balint am avut plăcerea de a-l avea
coleg de redacţie, cu ani în urmă, şi înainte de a deveni
unul din corespondenţii de război a cărui voce a răzbătut puternic şi consistent, era unul dintre excepţionalii
autori de reportaje, cu un scris efervescent şi savuros.
Cum însă provocările par a fi cadoul dat de ursitoare
la naştere, Mario nu s-a mulţumit să se plimbe prin
frumoasele zone ale Banatului, de câmpie sau montan,
şi a preferat un periplu în spaţiu şi timp, într-un loc

sterp dominat de praf şi de…nimic. Acesta este Afganistranul, unde nu ştim ce te poate atrage acolo. Poate tocmai întinderile de praf, de care pomeneam mai
devreme şi despre care primul şofer angajat de Mario
spunea că nu se mai satură să le privească: ”Stau ore
în şir şi privesc întinderile de praf. Acolo mă simt cu
adevărat liber şi în siguranţă. Libertatea este pentru
cei aleşi” spunea cineva care tocmai a fost eliberat
dintr-un regim opresiv, cum a fost cel taliban. Dacă
vreţi să ştiţi ce însemna acel regim, el interzicea utilizarea camerelor foto, video şi a altor mijloace de înregistrare, interzicea folosirea televiziunii, internetului,
cinematografelor, interzicea ceremoniile şi festivităţile, cu excepţia celor prilejuite de instituirea calendarului solar, muzica era interzisă, cu excepţia cântării
versurilor din Coran, iar femeile trebuie să se acopere
cu burka. Prin cartea „AFGANISTAN 10 ANI PLUS –
războiul meu – ”, Mario ne oferă o radiografie a unei
eterne zone de conflict, care de-a lungul timpului a suferit nenumărate schimbări, o zonă pe care noi poate
nu reuşim să o înţelegem complet, aşa cum mulţi din
cei care au fost acolo par să nu o fi înţeles. Mario Balint
demonstrează în schimb că a înţeles-o, iar acest lucru
se observă lecturând paginile cărţii. De obicei, când te
apuci de citit, spui că trebuie să-mi răpesc din timp sau
să-mi pierd timpul citind respectiva carte, însă ceea
ce ne prezintă Mario Balint nu ne răpeşte nici timpul

şi cu atât mai puţin ne face să-l pierdem. O istorie a
prezentului, asezonată cu o mulţime de date concrete,
semn că ceea ce a scris, la timpul respectiv sau mai târziu, deşi cu siguranţă şi acum evenimentele peste care
a trecut un deceniu au rămas proaspete în mintea autorului, a fost bine documentat, depăşind tiparul unei
ştiri sau relatări senzaţionale. Călătoria, între trecut şi
prezent, terorişti, combatanţi musulmani sau forţe de
menţinere a păcii, dovedeşte că Balint sau Merkava nu
este un jurnalist care transmite sec evenimentul, ci o
face în urma unei analize complexe. Volumul cuprinde
o parte din experienţa sa din Afganistan, dar şi analizele şi comentariile pe care le-a făcut timp de zece
ani despre zona Afganistanului. Acest lucru în urma
vastei experienţe în domeniu, fiind un fan al armatei
şi a tot ceea ce înseamnă ea, mai puţin factorul politic de acum. Ca o concluzie, Mario Balint nu a plecat
nici acum din Afganistan, pentru că el urmăreşte atent
ceea ce se întâmplă în zonă, iar articolele despre acest
subiect le puteţi găsi în spaţiul on-line, şi cu siguranţă
se pregăteşte de reîntoarcere. Însă asta doar după ce
va câştiga războiul său…
Ion MOLDOVAN
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Lăsaţi cărţile să vină la mine !

George Popovici, Singurătate la
picnic, Mirador, Arad, 2012

În prezentarea lui Marian Odangiu de pe
coperta a patra (şi în editura poetului Ioan
Matiuţ) apare a cincea carte de versuri a
colegului şi prietenului nostru făgeţean,
poetul cantautor George Popovici. După

cum observă (şi) criticul M.O. în această
carte se remarcă o oarecare schimbare de
registru liric în creaţia autorului, un adaos
benefic de maturitate lirică: „Odată trecut
de chinuitorul prag dintre două vârste,
poetul e acum mai aproape de sine…
Ajuns aici, deci, poetului nu-i mai rămâne
altceva de făcut decât să-şi îmblânzească
tristeţile jertfind miracolul pur al tăcerii
prin cuvinte…” Volumul este ilustrat de un
alt poet (Ion Oprişor – care în tinereţele
sale „revoluţionare” a cochetat cu grafica)
şi de Dumitru Andrei. Dar să nu trecem
mai departe fără a ilustra cu un citat
cele spuse: „Nu singurătatea/mă face/
să fug de trecut/ci stelele căzătoare/ale
prezentului/peste nisipurile/mişcătoare
ale viitorului” (Stele căzătoare – citat
integral).

Valeriu Valegvi, Cartea
capricornului în echinocţii
(Antologie de poezie 1995-2010),
Ed. Opera Magna, Iaşi, 2011

Avem în faţă cea de-a unsprezecea carte
a poetului gălăţean, fost redactor la Porto
Franco o antologie din cele precedente, plus
o secţiune de inedite, din care cităm şi noi,
presupunând că celelalte sunt cunoscute
fanilor lui V.V.: „prietene/demult pulsând
în venele mele/nici soarele nu-i de ajuns/la
apus/nici luna nu-i mărită/la răsărit/…/
doar tălpile mă mai înţeapă/mâinile
se încurcă în numărătoarea zilelor/
fruntea-i mai mică decât o furnică//ehei
va să cutreier alizeul/cu masca morţii pe
faţă” – Răspuns la scrisoarea lui Marimir
din 23 august 1975. Din aceste versuri
transpare „cronicarul liric al unor istorii
înainte de alte şi alte clicuri cu valoare de
big bang… de o sonoritate care, aşa cum
observa criticul literar Viorel Ştefănescu,
aduce aminte de un Saint John Perse
sau Rilke elegiacul” (cum citim în prefaţa
semnată de A. G. Secară). Volumul este
imprimat pe o hârtie de calitate, frumos
ilustrat de Vasilian Doboş şi include şi
o secţiune de referinţe critice, semnate
de: Gabriela Negreanu, Nicolae Motoc,
D.C. Enache, N. Colceriu, Ion Roşioru,
Constantin Trandafir ş. a.

Valeria Manta Tăicuţu,
Laudate Dominum, Valman,
Râmnicu Sărat, 2012

„Volumul de faţă nu intenţionează o
rescriere orgolioasă ori o „răstălmăcire”

a Psalmilor”, notează autoarea în
explicaţia sa din fruntea volumului. Cu
toate acestea, avem 150 de „rugăciuni
poetice, inspirate din Psalmi şi turnate în
forma fixă a sonetului” – exact cât este şi
numărul Psalmilor biblici. E o adevărată
plăcere, pentru cunoscător să descopere în
frumoasele replici ale V.M. Tăicuţu ecouri
din susnumiţii psalmi, chiar dacă nu
neapărat în replică. Haideţi să încercăm o
mostră: „Ferice de omul care nu se duce
la sfatul celor răi,/nu se opreşte pe calea
celor păcătoşi,/şi nu se aşează pe scaunul
celor batjocoritori!/…/El este ca un pom
sădit lângă un izvor de apă/care îşi dă

ţipete/…/eşti fericit fericirea e starea de
suspendare/când morţii plutesc târziu în
aerul târziu/ aerul şi lebăda neagră… /şi
orice-ntâmplare şi spaima înfrângerea/
acolo pe înaltele podişuri ale inimii”.
Avem în faţă nişte halucinaţii estetice
generatoare de poezie adevărată, expresionist-suprarealistă şi uşor abstractă, care
le re-lectură îl răsplăteşte din plin pe
cititorul perseverent şi atent.

rodul la vremea lui…”, glăsuieşte Psalmul
Întâi. Iar autoarea noastră: „mai fericit cel
ce nu se-omoară/să umble-n viclenii pe căi
bătute…ca pomul bun, dă roada potrivită;
înfipt adânc în mal fără prihană…” Tot aşa,
mai încolo decelăm ecouri din Psalmii 23,
90, 119, etc. Totul de bună calitate a literei
şi a duhului (ca scriitură şi interpretare
a Sfintelor Scripturi). Toate acestea fac
din V.M.T. o autoare din stirpea rară a
scriitorilor spirituali, pentru care sintagma
„viaţă spirituală” nu se suprapune peste
„viaţă culturală”, ci o transcende vizibil
prin bogate şi variate conotaţii.

Volumul beneficiază de îngrijirea altor
doi poeţi: Ioan Vintilă Fintiş (redactor)
şi Victor Sterom – lector, prefaţa fiind
semnată de Mihai Antonescu. „G.-V.
M. e un mistic ce-şi plasează tristeţile
într-un alt anotimp, formă vizibilă în
poeme, dar al cărei fond poate deveni
lesne transmisibil prin asumare, până la
desfrunzire”. Dar ia să vedem şi noi cum
se petrece desfrunzirea poetului: „Ziua
eram cel mai cuminte copil,/mă jucam
lângă scară cu praştia,/stârnind vârtejuri
pe-oglinda apei/ce curgea sub casă ca
un balaur”; „Săgeata aflată în zbor/nuşi pune niciodată întrebarea/de ce nu se
poate întoarce/în locul din care-a plecat,/
chiar de-ar fi să dea/timpul înapoi”.

Geo Galetaru, Calea spre lume,
Ed. Eurostampa, Timişoara, 2012

Cartea lui Geo Galetaru cuprinde două
cicluri: Memoria ca un câmp nepăsător şi
Obiectele şi visarea. Cum ne-a obişnuit în
cele publicate până acum, „vrăjitorul” G.G.
ne farmecă prin ştiinţa avansată a titlurilor
savant compuse: O absenţă ocrotitoare,
Robul acelei lacrimi neînvinse, Ţipătul
catifelat al inimii, Adierea lucrurilor fără
înţeles, Reverenţa tăcută a frigului Aceste
iluzii fosforescente, Ferestrele nopţii
călătoresc, Pe înaltele podişuri ale inimii…
(Cred că s-ar putea face un poem lung din
– aproape – toate titlurile lui Galetaru!)
Poetul conceptualizează sentimentul
conferindu-i o încărcătură astrală, în buna
tradiţie surrealistă a unor: Gellu Naum,
Ilarie Voronca, Virgil Mazilescu. El îşi
rosteşte apăsat şi solemn, convingător
solilocviul, trăieşte intens interiorizat fiorul
singurătăţii cosmice – pe când alţii, poeţi
„metafizici”, îl doar mimează filozofard.
Dicţiunea ideilor poetice este curgătoare şi
(a)curată – încât ne chiar mirăm cum un
asemenea poet remarcabil şi-a întârziat
aşa mult intrarea în Uniune (afară de cazul
că a făcut-o intenţionat!). Incursiunea prin
volumul său e o adevărată plăcere, mai
ales că, destul de des, poetul cochetează cu
capodopera, o adulmecă sistematic: „nu
mâine nu poimâine poate nicicând/poate
un măr roşu lângă o turlă neagră/poate
vei trece râul pe un pod de cucută/când
copiii luminii îşi scaldă ochiul în neant/
şi vietăţile de dincolo îşi culcă umbra pe
ape/…/poate viaţa are peşteri frumoase/
poate inima poate fiara poate inima”
(Poate inima poate fiara). Iată cum se vede
lumea de Pe înaltele podişuri ale inimii:
„faptele se amestecă faptele ţâşnesc/nişte
peşti la suprafaţă pielea lor/e translucidă
mai ales dimineaţa/când îngerul vine şiţi ciuguleşte din/palmă boabe de linişte

Gabriel-Vincenţiu Mălăescu,
Pavilioanele umbrei,
Ed. AmandaEdit, Sinaia, 2012

Victor Sterom, Destinul umbrei,
Editura AmandaEdit, Sinaia, 2012

Ce se remarcă de la bun început la această
carte: avem în faţă volumul unui scriitor
(poet), sponsorizat de alt scriitor (Emanoil
Toma), lucru mai rar întâlnit. Se mai
remarcă şi moto-ul semnificativ din Borges,
dar şi calitatea intrinsecă a poemelor: „mi
s-a topit clipa/în mâna dreaptă ţinând/
deasupra capului depărtarea/…/o gâză cât
o biserică/numără cutele gurii ţipând/iar
dedesubt sunt valurile…”
Prezentarea de pe coperta a patra e făcută
de un alt poet, Iulian Boldea, fragment
preluat dintr-o „Tribună” din anul 1995:
„Versurile lui Victor Sterom fac dovada
unei voci poetice reflexive, care-şi asumă
dramele subiectivităţii… Victor Sterom
refuză onirismul excesiv, în favoarea
unei discreţii poetice ce trădează un fond
sufletesc sensibil şi grav” – aserţiuni la
care subscriem.

Ignea Loga,
Încrustaţii, Eubeea, 2012

De curând plecatul dintre noi, „pictor
al esenţelor şi poet al filigranelor”, Ignea
Loga ne lasă aceste „încrustaţii” pe
pielea timpului, poeme scurte, fără să fie
concepute într-un registru minor.
Deşi nu sunt scrise în metru specific
de haiku, păstrează aceeaşi gracilitate
esenţializată cu care ne-a obişnuit de secole
poezia japoneză: „Uite,/Vine o gheişă/
Ca febra albă din cireşi,/Şi poposeşte cu
linişte./Pavilionul surâsului…” Dar şi
ecouri din natura autohtonă, cu deschidere
spre cosmicitate: „Pe colina cu pini,/O
mireasă/Îşi despleteşte părul/Ca-n zodii
lungi./Calea Lactee…”

Rosa Lentini,
Tsunami şi alte poeme,
Editura Mirton, Timişoara, 2011

Cu toată rezonanţa italiană a numelui,
Rosa Lentini este o poetă spaniolă
contemporană, - traducătoare, critic şi
editor. Cartea apare cu sprijinul editurii
timişorene, în traducerea cunoscutului
poet Eugen Dorcescu, prefaţată de Esther
Ramon, cunoscută în lumea hispanică
prin activitatea sa de literat complex, critic
şi eseist. Volumul cuprinde o selecţie din
patru plachete ale autoarei: Sudul spre mine

(2001), Cele patru roze (2002) şi Veninul
şi piatra (2005). „Una din imaginile ale
poeziei Rosei Lentini este aceea a unui
„tsunami”, val gigantic, provocat de un
seism sau o erupţie vulcanică produsă în
adâncul mării… „ (E.R.).

Ion V. Strătescu,
Manualul bunului sălbatic,
Editura Vinea, Bucureşti, 2010

Într-o prezentare grafică de excepţie,
cum ne-a obişnuit editura lui Nicolae
Tzone, specializată în poezie: format
(aproape) pătrat, hârtie albă şi cu densitate
considerabilă, ilustraţii color. Şi, desigur, o
poezie pe măsura „ambalajului”, pertinent
prezentată de editor, el însuşi poet,
şi încă unul dintre cei mai vizibili ai
momentului. Ion. V. Strătescu, la „bază”
inginer-constructor este şi un remarcabil
romancier, care face fermecătoare
imersiuni în trecutul nostru istoric, în
speţă, în Interbelic. Poezia sa dovedeşte
propensiuni social-politice: „dumnezeu
numai apare pe scenă/în locul lui diverşi
figuranţi/care nu duc pe tavă/fragmente
de cer/ci cupe de şampanie clocită!”. Aspră
„la pipăit” (cum zice şi N.Ţ.), luciditatea
poeziei actuale a lui IVS „dă în răscol” în
Barbaria, arealul său poetic: „Poezia marca
strătescu este un fel de/cocteil pe stomacul
gol/unul efervescent atât cât arta să nu
fie/anostă ca un motel american… cititorii
au decelat un gust de lapte de/diavoliţă
specific cocteilurilor molotov”.

Virgil Panait, Arhitectura cenuşii,
Editura Ateneul Scriitorilor,
Bacău 2011

Volumul lui Virgil Panait se bucură,
pe coperta a patra, de prezentarea
prestigioasă a lui Nicolae Manolescu,
dintr-o „Românie literară” din 1989:
„La Virgil Panait textualismul este la
loc de cinste, dar revitalizat cu o notă de
umor… Ca factură, poeziile lui … sunt
scurte, concise şi metaforice”. E drept, am
remarcat şi noi de la bun început nota de
umor (care umor însă, în doze prea mari,
riscă să dea în poezie umoristică!), dar
n-am prea decelat textualismul. „Demult/
când eram mai tânăr m-am îndrăgostit/
de o stradă/da, mă îndrăgostisem de ea
ca de o femeie… dar am părăsit-o curând/
când am aflat că este lesbiană/se iubea
neruşinat cu strada vecină/ o alee amărâtă
noroioasă cu castani…”

16 actualitatea literară
tr-un dialog prelung, năucitor.
Existenţe şi experienţe omeneşti
se amestecă inextricabil, halucinant: strădaniile lui Gregorio,

lupte, intrigi şi mariaje politice,
alianţe şi trădări, numirea papei,
relaţiile papalităţii cu regalitatea
longobardă, ravagiile ciumei,

Ela Iakab

Îmi voi regreta moartea,
pentru că nu te voi mai vedea (Corbo Editore, Ferrara,
2010), cel mai recent roman al
prozatorului italian Roberto Pazzi, distins în vara anului 2011
cu premiul Eugenio Montale/
Fuori Casa, nu frapează prin dimensiunea sa documentară, deşi
naraţiunea creşte pe fundalul
vârstei longobarde a Italiei, când
domnia regelui Autari (încoronat
în 589, la câţiva ani de la moartea regelui Alboino, după atacul
longobarzilor) alunecă, imprevizibil şi enigmatic, către sfârşit şi
regina Teodolinda, admiratoare
şi prietenă a papei Gregorio, alege, prin căsătorie, un nou rege,
în persoana ducelui de Torino,
Agilulfo.
Întâi de toate, te reţine formula
romanescă, născută dintr-o viziune care aşează la originea ficţiunii şi a fluxului narativ o rostire
secretă de o densitate epică şi o
forţă lirică excelent contopite,
egale în intensitate.
Viaţa liniştită a inginerului
Gregorio Eusebi (personaj-narator), venit împreună cu Elisa,
soţia sa, în munţii Dolomiţi, cunoaşte, brusc, o turnură stranie.
Întâlnirea cu un străin, Carlo de
Feo, profesor de literatură, stârneşte în călător o dublă tulburare: erotică şi creatoare. Atins
de o vrajă irepresibilă, inginerul
alunecă în abis, între eurile somnolente care germinează tăcute
în om. Posedat de o forţă enigmatică, rătăceşte în trecutul îndepărtat, printre plăsmuiri care
ţâşnesc în rostire implacabil, ca
şi cum pelerinajul către alteritate
ar spulbera hotarul între glasul
uman al naratorului şi murmurul
unei divinităţi ascunse. Pe măsură ce mistuirea erotică, stârnită
în Gregorio odată cu apariţia necunoscutului, trece sub semnul
tentaţiei interzise, născocirile inginerului, menite să-l convingă
pe interlocutor că se află în preajma unui scriitor, se revelează în-
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Eros şi
singurătate
călugăr benedictin şi, mai târziu,
papă, într-o Romă bântuită de
barbari, sărăcie şi ciumă; aventurile patricianului Eusebio Simmaco şi iubirea singulară a soţiei
sale Prisca; fuga şi căsătoria tinerilor Celeste şi Ottavia, ajutaţi de
duhul bătrânei Romualda, încarnat într-o pasăre; metanoia sclavilor blonzi trimişi de papă să
creştineze ţinuturile natale din
Britania; logodna, despărţirea
şi căsătoria longobarzilor Clefi
şi Romilda; drama reginei longobarde Teodolinda, ultima vânătoare a regelui Autari, aşezată
sub semnul epifaniei şi al morţii;
ridicarea abaţiei de pe muntele
Amiata; încleştarea fatală între
Clefi şi Celeste.
În fluxul naraţiunii istorice (invazia şi dominaţia longobardă,
rotaţia regilor, vidul de putere,
supunerea şi revolta ducatelor,

Judy Benson

creştinarea tărâmurilor păgâne,
umbra Bizanţului), se înfiripează tumultul izvorât din conjucţia
celor două triunghiuri de personaje: patricianul-erou Eusebio Simmaco şi fiica sa Ottavia
îl iubesc pe rândaşul Celeste cu
aceeaşi intensitate. Clefi, tânărul
arhitect longobard, logodnica sa
Romilda şi nobilul roman, senator până în momentul dominaţiei barbare, alcătuiesc triunghiul
din umbră.
Într-o noapte cu lună plină,
Ottavia şi Celeste, spionaţi şi hăituiţi de oamenii patricianului,
se refugiază, ajutaţi de călugărul
Pietro, între zidurile mănăstirii
din vecinătate. Noaptea spaimei
se preface repede în noapte dionisiacă, erosul dezlănţuit irepresibil într-un spaţiu sacru pare
o ceremonie rituală. Deoarece
nunta promisă nu se poate îm-

plini încă, cei doi îndrăgostiţi se
refugiază, după o fugă hipnotică, în tărâmurile natale din care
venise adoloescentul Celeste,
vândut de tatăl său lui Eusebio
Simmaco. Cuplul trăieşte în condiţii precare, într-o grotă, până
când sarcina Ottaviei şi apropierea nesperată a lui Eusebio,
venit să contribuie la construcţia
unei abaţii pe Amiata, reuneşte
cercul familial. După naşterea
gemenilor, Salvatore şi Romualda, Ottavia şi Celeste se întorc la
Roma, în palatul Simmacilor din
imediata apropiere a mănăstirii
Sant’Andrea.
Clefi, arhitectul trimis de Teodolinda, regina longobarzilor,
să construiască abaţia închinată
Salvatorului, se desparte de sine
iremediabil, fascinat de personalitatea răvăşitoare a lui Eusebio. Deşi era logodit, Clefi se lasă
ademenit de Eusebio în cercul
unei iubiri interzise. Conjuncţia
celor două triunghiuri izolează
într-un spaţiu al morţii inexorabile şi făpturi angelice şi demoni.
Romilda, soţia lui Clefi, venită la
Roma în secret cu bănuiala că a
fost înşelată încă din vremea logodnei, se strecoară, sub masca
unei vânzătoare de apă, în palatul Simmacilor, până la piscina
unde se jucau gemenii şi moare
înecată sub ochii nevinovaţi ai
copiilor. Într-o seară cu vânt, arhitectul rămas într-un turn al palatului, îl atacă pe Celeste. Unul
luptă pentru viaţă, celălalt, pentru o iubire himerică, dar amândoi se prăbuşesc, îmbrăţişaţi în
moarte.
Chemaţi să slujească un zeu
străin, detestat de patrician şi
complet necunoscut arhitectului, Clefi şi Eusebio alcătuiesc
un cuplu de fiinţe superioare. E
un fior apolinic în dezlănţuirea
dionisiacă a erosului pederast,
contopirea voluptoasă ia naştere
dintr-o fascinaţie spiritualizată,
Eusebio străvede în Clefi pecetea zeilor nordici, Clefi iubeşte

O zi bună pentru înec

Ieri aş fi fost fericită să fiu purtată
departe de cărarea mea
În învolburatul Nith, să las mitul să mă transforme
în exemplu.
Azi nu e una din acele zile, deşi acum e mai probabil
să se întâmple.
Priveşte cum pasărea neagră luptă împotriva vântului.
Din nou şi din nou ia startul din mişcare, bate din aripi,
Se azvârle în aer, doar pentru a fi împinsă
înapoi pe lateral.
Ştiu cum se simte. E la limita capacităţii de îndurare,
un vierme îi atârnă în capătul ciocului.
Viermele contează pe vânt, pe nerăbdarea păsării,
momentul acela când îşi va deschide ciocul să ţipe
la lucrurile ce nu merg cum ar vrea ea.
Până şi aerul o dezamăgeşte. Poate că mâine va fi o zi
şi mai perfectă pentru înec,
fără păsări sau viermi care să mă distragă.
(Judy Benson – poezie inclusă în următoarea colecţie,
„Gaură în perete”, nepublicată încă)
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de parcă focul ar putea ilumina adevărul.

Hotelul invers

Judy Benson s-a născut în California, în anul 1947.
A studiat literatură şi comunicare în facultate şi a urmat
cursurile unui masterat în Creative Writing. A publicat
trei colecţii de poezii la Rockhingam Press şi a fost co-editor la cinci antologii, trei dintre acestea fiind publicate de
Bloodaxe Books.

în Eusebio sufletul poeziei latine şi fascinaţia zeilor olimpieni.
Unul zămislit şi ocrotit de zeităţi
fără nume, celălalt, posedat de
o demonie lăuntrică, cele două
personaje sunt străini închişi în
tenebră, vânaţi cu săgeţi nevăzute şi de Eros şi de Apollo, victime
tragice ale unui frumos abisal.
De o tandreţe şi de o devoţiune
cu totul ieşită din comun, Celeste
şi Ottavia întruchipează beatitudinea cuplului primordial, chemat şi alungat din Grădină ritmic, răpiţi în fuga nesfârşită spre
locul de orgine al focului divin.
Însă toţi protagoniştii romanului
au măreţia unor figuri hieratice,
prinse într-un dans al apropierii
în depărtare, al erosului orbitor
şi al singurătăţii catharctice.
Îmi voi regreta moartea,
pentru că nu te voi mai vedea are forţa unei scrieri apocrife despre Christos şi zei ai antichităţii, îngeri şi demoni, sfinţi
şi vrăjitori, ispititori şi ispitiţi;
despre erosul păgân şi asceza
creştină, beatitudinea în cuplu
şi eterna alergare către o iubire
narcisiacă, rotaţia zeităţilor care
se nasc şi pier în marile uitări ale
lumii (Vesta, Dioscurii, Christos, zeii nordici, zeii sclavilor
britanici, zeii Greciei politeiste),
metafizica erosului şi sublimul
sacrificiului, gemenitatea sufletelor locuite de o Frumuseţe cu
chipuri diferite, ascunderea şi
revelaţia în mărturisire, fuga în
moarte şi divinizarea tranzitoriului, puritate şi zguduiri profane, metamorfozele eului şi conştiinţa existenţei ca interludiu
între două neanturi, vânătoare
şi moartea sacrificială în fulgerul
unei hierofanii, mărturisiri omeneşti şi vestiri de oracol, realităţi
dureroase şi gemete onirice, profanări şi admiraţii iraţionale, bacanale şi năluciri, predestinare şi
rătăcire, ademeniri şi căderi, vanitate şi glorie, onoare şi eroism.

Te rog, mă poţi duce la Letoh Airtap,
sunt o persoană care gândeşte invers,
încercând să mă adăpostesc la umbra
unei fărâme de cărămidă.
Stau sub palmierul cu multe frunze, nu îndrăznesc încă
să mănânc o pungă de piersici, alături de singura
mea rochie curată, sunt departe de ţara ce m-a adoptat,
care mi-a dat părul roşu
şi temperamentul de foc pe măsură.
Aştept să mă întorc într-o singurătate recognoscibilă,
unde nu e nimeni pe care să-l observ.
Toate mesajele telefonice sunt automate,
şi vând pachete de călătorie, două câte două.
Dar vezi, sunt fără de arcă, iar cerul nu e infinit.
Piele subţire şi os adânc.

Sau ar trebui să nu mai alerg spre imposibilitatea
că vreuna din vocile noastre contează.
Să merg, în schimb, spre vid, să luminez pădurea
să-năbuş flacăra într-un lac de care nu mă leagă nimic.
Să duc ce mai rămâne din licărirea flamei
spre micile locuri cu speranţă.

(Judy Benson – publicată în revista „Acumen”)

(Judy Benson –idem)

Lucruri care mă frapează

Ieri au fost cizmele lui
Care luaseră forma bătăturii ce-l făcea uneori
să şchiopăteze;
Şosete roase la călcâi, împachetate ordonat într-un sertar.
Azi e o bucată de hârtie, fâşâitul unui plic,
cuvinte care arată că Te iubesc, deşi ar putea fi
două lămâi, baterie, ceva recognoscibil.

(Judy Benson – acceptată la Stand Magazine)

Torţă

Aş putea fi o alergătoare olimpică
La modul cum duc această torţă pentru tine.
Dar unde vrei să o duc.
Spatele cărui politician vrei să-l luminez,
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