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Poezie & civiliza\ie.
Un exerci\iu de speran\ă disperată

Î

Radu Vancu

n logica macro a culturilor şi civilizaţiilor, poezia e, pe cât se pare, o chestie comună, prea comună,
atât de comună, încât nici nu prea contează. O spune aproape pe şleau pe blogul Soirs (adică aici<
http<//soirs.wordpress.com/2011/10/11/989445/#comments) autorul acestuia, un om pe care-l admir mult
(deşi nu ştiu cine e, preferă cu obstinaţie să rămână anonim, dar e limpede că-i un scriitor de primă mână)<
„Dacă poezie, şi chiar poezie mare, au toate popoarele, proză au destul de puţine, iar proză mare, doar câteva”.
Şi conchide apoi că, spre deosebire de poezie, romanul e o marcă a stadiului unei civilizaţii. După cum se
ştie, chiar şi oamenii hiperinteligenţi au dreptul să spună din când în când câte o aiureală> şi cred că domnul
Soirs (să-l numim astfel pe autorul misteriosului şi ataşantului blog) tocmai a uzat de acest drept.
Fiindcă, înainte de orice, nu sunt deloc sigur că toate popoarele au poezie mare – înţelegând prin asta
poezia care a adus cu sine, cu avântata formulă a Juliei Kristeva, o „revoluţie a limbajului poetic”. Poezia bună
este, cum spune tot domnul Soirs ceva mai sus în aceeaşi însemnare, emoţie pură şi idee> poezia mare schimbă
un limbaj (şi, odată cu el, o lume). Nu-i vorbă goală, pragmaticul Jacques Attali, finanţist meloman şi marxist,
sociolog de mare audienţă al deceniilor din urmă, are un pasaj asemănător în paginile finale ale ediţiei
româneşti din Scurtă istorie a viitorului – face adică o legătură cauzală între stadiul civilizaţiei unei naţiuni
şi poeţii ei. Vorbind, în acele pagini finale, despre cazul României, Attali observă că nu întâmplător epocile
faste (economic şi social vorbind) ale României, de la paşoptism la interbelic, au fost acelea în care scriitorilor,
şi mai ales poeţilor, li s-a acordat preeminenţă. Energia prospectivă a poeţilor şi artiştilor catalizează rapid
energiile prospective ale finanţiştilor, inginerilor, industriaşilor etc. Nu întâmplător poezia mare e apanajul
statelor celor mai civilizate – e şi ea, în cel puţin aceeaşi măsură ca proza, o marcă a stadiului unei
civilizaţii/limbi.
Ba aş zice că e mai dependentă chiar de evoluţia tehnologiei literare decât proza> într-un anume interviu,
Alexandru Muşina observă că poţi citi toată viaţa pe Tolstoi & Dostoievski şi să scrii un roman genial, dar ca
poet, dacă-i citeşti doar pe antecesori şi-i ignori pe contemporani, eşti terminat. Cred că are dreptate –
Faulkner, în fond, citea în buclă infinită pe Shakespeare & Biblia, şi a schimbat faţa prozei (nu doar
americane). Luat la repezeală, nu pot găsi un caz comparabil pentru poeţi. Poate, totuşi, istoricizantul şi
anistoricul Kavafis – deşi grecul nu-şi ignora contemporanii în aceeaşi măsură ca americanul, ba chiar pe
cei mai talentaţi dintre cei tineri obişnuia chiar să-i primească.
În ce priveşte însă pasajul subsecvent al domnului Soirs< „literatura elucidează viaţa. Îi dă strălucire,
glamour, adâncime, un soi de sens pe care, singură, ea nu-l are. Cu o carte în mână, toate săgeţile duc undeva,
toate semnele de circulaţie au sens, iluzia e posibilă” – ei bine, pentru pasajul acesta aş putea semna o
declaraţie de adeziune.
Drăcuşorul polemic şi partizan nu mă lasă însă să nu revin< poezia mare e colonialistă & anabazică, ţine
să revoluţioneze propria paradigmă> iar voinţa asta de contagiune universală se serveşte de regulă de
infrastructura (nu numai lingvistică) unui mare imperiu, a unei mari civilizaţii. În plus, cel puţin de la Pound
încoace, poeziei i se reclamă ca o condiţie sine qua non „precizie psihologică”> or, psihologismul nu e totuşi
imaginabil în absenţa civilizaţiei. Nu-mi imaginez un Freud malgaş.
Şi acum, ca să ajungem la oile noastre (negre)< la câţi poeţi excelenţi are România, la câtă „precizie
psihologică” are fiecare dintre ei, stadiul ultim al civilizaţiei noastre nu poate fi decât imediat după colţ. Aşa
cum Paradisul e imediat după colţ.
Însă, bineînţeles, asta e (admit) verbigeraţia unei Speranţe disperate. Atât de disperată, încât complet
necivilizată.

5

Jerome Rothenberg

Jerome Rothenberg (n. 1931, New York) este, de mai bine de cincizeci de ani, o prezență
dominantă în poezia și poetica americană. Poezia sa a explorat întotdeauna adâncimile
experienței umane pentru a scoate la lumină un cuvânt limpede. Poemele sale sunt o
îmbinare minunată a colocvialului cu intensitatea profetică. Angajamentul său față de
tradiția și istoria evreilor a condus la remarcabilele poeme inspirate de experiența
Holocaustului, cuprinse în volumele de poezie Poland 1931 și Khurbn and other Poems,
precum și în A Big Jewish Book și Exiled in the Word.
Explorările lui Rothenberg în domeniul etnopoeticii au dus la apariția unor antologii
hotărâtoare pentru istoria literaturii mondiale< Technicians of the Sacred, Shaking the
Pumpkin și America< A Prophecy, precum și la studii despre și traduceri din poezia
triburilor amerindiene. În paralel cu lucrul la propria operă, Jerome Rothenberg a editat,
împreună cu Pierre Joris, primele patru volume ale imensei antologii de poetică
modernă, Poems for the Millennium. Pe lângă toate acestea, Rothenberg este și primul
traducător în limba engleză al lui Paul Celan.
6
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Primul program
1960
Poemul este înregistarea unei deplasări de la percepţie la viziune.
Forma poetică e tiparul acelei deplasări prin spaţiu şi timp.
Imaginea psihică reprezintă conţinutul viziunii ce iese la lumină în poem.
Vehiculul deplasării este imaginaţia.
Condiţia deplasării este libertatea.

Al doilea program
1964
1) Te voi face să te răzgândeşti>
2) orice mijloace (=metode) către acel scop>
3) a te opune „devoratorilor” = birocraţi, oameni din sistem, preoţi etc. (W. Blake)>
4) „iar dacă tu mă vei înţelege pe mine, să ştii aşa< tot ceea ce am spus, am rostit jucăuş – şi nu mi-a fost deloc
ruşine de asta.” (Iisus Hristos către ucenicii săi, Faptele Sf. Ioan)

Al treilea Program
1968
Cred despre mine că scriu poeziile pe care nu le-am găsit la alţii, poezii pentru existenţa cărora simt o nevoie
profundă.
Caut forme & posibilităţi noi, dar şi modalităţi de a prezenta în propriul meu limbaj cele mai vechi posibilităţi ale
poeziei, mergând până la culturile primitive & arhaice, care ni s-au revelat în ultimul secol.
De curând, am tradus poezie amerindiană (inclusiv silabe „fără sens”, cuvinte distorsionate & muzică) & mi-am
explorat propriile surse ancestrale din lumea misticilor, hoţilor & nebunilor evrei.
Cred că în poezie totul este posibil & că încercările noastre anterioare de a o defini, „occidentale”, reprezintă un
eşec de percepţie care nu mai trebuie tolerat.

7
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Satan în Goray
Un omagiu lui Isaac Bashevis Singer
1
Secta.
Evită secta.
Evită să speli burţi.
Secta.
Evită secta.
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8
I
dol gras da gras da gras da. Idol gras da gras da gras da.
9
Ceva este Prezenţă.
10
Sfântul Mohamed.

2
Venerează.
Feminin.
Oraşe & Oraşe.
Nuanţe.
Martori & Martori
Femeie izbăvită

11
Paştele evreilor.
Paştele evreilor.
Paştele.
Paştele.
Paştele.
Paştele.
Paştele paştele. (G. Stein)

Femeie izbăvită femeie izbăvită.

Paşte piş-te.

3
Cârje.
Cârje primul cântat al cocoşilor.
Cârje primul cântat al cocoşilor evrei.
Cârje spurcate.
Cârje spurcate primul cântat al cocoşilor.
Cârje evrei.

12
Lilith roşcata.
Înghiontind în glumă.
S & Z & S & Z. S & Z & S & Z. S & Z & S & Z. Selah.

4
Sorbind.
Sorbind răul.
Rugăciuni.
Rugător.
5
Mesia.
Mai întâi o răutate de sărbători.
Abis.
Levi în arcă.
6
Sabbat.
Sabbatai Zevi.
Sodoma Sodoma.
Sodoma Sodoma.
7
Pat de căsătorie pat de căsătorie.
Casant.
Sâni de căsătorie.
Sâni de căsătorie sculaţi.
Găseşte-mi ac de cojoc.
Onan.
Din nou.
Pederastie.
În Trei.

Istoria muzei mele, Dada
poveștile părinților
sunt doar vremuri Dada
parcă ieri
parcă de curând
dimineața de după, timp
petrecut în acest secol
un tren gol
șerpuind către catedrala
din Paris unde o baie veche care dă pe-afară
îi lasă amețiți
rahat lipit de manșete
nepresat dar cu pofta de viață
a părinților
vestoane & monocluri
proclamă o avangardă
în absență o avangardă se proclamă
pe sine
băieți tineri
marii părinți ai istoriei Dada
încă mai umblă pe urmele ei
se ridică peste turnurile mele eiffel
cu fiecare izbitură
fiecare impuls anal îi aruncă-nainte
“acesta este sufletul culturii”
proclamă ei
sufletul războiului
sufletul zeului Dada
în lume poemele lor le fac
pe muze să bată în ziduri
în șei
8
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muzele se masturbează în vânt
o Dada o Muză a mea
băieții tineri sub celofan
adorm cu poveștile părinților
în mințile părinților
o fată pe nume Schopenhauer dansează
trenul de Paris aterizează în Zanzibar
versurile ies pe dos
să ne elibereze
versuri
reversuri în istoria limbii
voce
divin
picior
singurătate
regele insulelor într-un copac
cu o scripcă în fiecare mână
și sexul împlântat între ramuri
le strică mesele, își varsă
visele pe podele
sunetul reginelor în cărți
băieți tineri – părinții – trec
fiecare în muza altuia
așteaptă cu o doamnă umbrită
alături
mingi de fotbal aruncate între
părinți
plutesc peste terenurile goale
numai ieri
în visul altcuiva
vocea dezvăluită, întoarsă
silueta pe jumătate în fereastră
pe din două
trenul în gura revolverului
derutat de alte trenuri
de roți dințate
un ansamblu de piese de schimb
nu se poate asorta
cu părinții
părinții nu-și pot face pofta
lovind
fiecare bărbat
este muza celuilalt
fiecare este propria minge de fotbal
deasupra Parisului
făcând cu mâna
de pe o cornișă deasupra operei
ține un macrou în fiecare mână
lumini albastre deasupra
culorile zeilor lor, ca aspicul
o Nostradamus
prenumele tău e Jerome
ca al meu?
e săgetătorul fratele nostru?
unde sunt mândri apași
acum?
fiii
lui Dada?
pe un afiș
Parisul așteaptă
povestea secolului
iluminat, gri
în lumina de lună

îmi întâmpină Muza, pe Dada
fanfare militare pârâie-n gară
îmi fut muza
septembrie de hârtie o arc voltaic
autentic & albastru
viață gri
Dadaistul merge în lift
cu un papă
părinții în derivă ca muzele
în jos într-un turn eiffel
în sus în următorul
o roți ușoare cu furnici albastre
ce a început ca Dada sfârșește
ca Dadaință
când mâna mea se sfârșește, pe jumătate
fluturând
pe jumătate retezată la degete
unde strada se sfârșește
unde altă stradă se întoarce pe jumătate
în altă stradă
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Nokh Aushvits (După Auschwitz)
poemul e urât și ei îl fac și mai urât
în care stă puterea
pe care duncan a – sau n-a – înțeles-o
în acea seară ascultându-l pe celălalt poet citind
a spus „asta a fost urâțenie pură”și oh era
era
și mi-a făcut inima să sară o bătaie
pentru că poemul n-o îngăduia
nu
nu harul unei clipe nici frumusețea care să-mpiedice
acel lucru pe care-l cer vremurile sau poemul
căcat curgând pe zid & podea
sexul scofâlcit
organe genitale sfâșiate de câini
& urâciunea pe care-o aveai de răbdat
mai târziu
pe care ei au suferit-o
nu cum visa dante ci în furnalul
prin care treceau & pe care ceilalți îl numeau
drumul spre rai
povârnișuri & gropi acum
& dedesubt
peste printre ei
oglinzi sparte ibrice tigăi ceainice emailate
sfeșnicele împletite folosite de sabat
fâșii de covorașe de rugăciune & fâșii de trupuri
oase
ale copilului său zise el
sărind
în noroi în groapa de oase
& clisă
mădularele fragile desprinzându-se
de câte ori trăgea de ele
misterul trupului
niciun un mister
trupuri goale
apoi trupuri
dezosate putrezite
cum trebuie să scape
furia sa-mpotriva frumuseții trebuie să nască un poem
atât de urât încât s-acopere toate celelalte voci
ca strigătul lui artaud poemul adresându-se
urâțeniei
trebuie să-și refuze
până și măiestria morții
decor scenic
la treblinka
ghișee de bilete
un ceas imens
9

Poesis interna\ional

inVitat

martie 2013

indicatoarele pe care scrie< legătura spre bialystok
dar plânge bărbatul care a văzut
grămezile de haine
evrei
nu e bună e propria voastră carne amărâtă
care atârnă acolo sărmani & legați ca animalele
cu sângele închegat piftie
o subsuoară prin care a izbucnit un ventricul
& l-a lăsat atârnând țipând
cu o țepușă nestrunjită-nfiptă prin limbă
și alta prin scrot
vede
o gură
o gaură
o gaură roșie
rămășițele stacojii ale cărnii copiilor
cu ochii ca niște mici fructe de mare închețate
și-atât de suculente că gardianul blond ucrainian
posomorât sub umbrela lui de soare sare
și-i suge cu totul printre dinții de fier
în jos pe gâtlej și se cacă
bule de grăsime & căcat
picând în groapa din care victima –
o fată cu limba tăiată – se holbează în sus
și-și citește ultima sa frângere de inimă.

Colaj< Etnopoetica
Primitiv înseamnă complex
Că nu există limbi primitive este o concluzie a lingvisticii contemporane care își îndreaptă atenția asupra
multitudinii de limbi existente în prezent sau în trecutul îndepărtat. Nu există limbi incomplet formate, nici
subdezvoltate și nici inferioare. Peste tot a avut loc o evoluție către structuri de mare complexitate.
Ceea ce e valabil pentru limbi în general este la fel de valabil și pentru poezie & sistemele rituale din care poezia
face parte atât de profund. Nici un popor de azi nu e nou născut. Niciun popor nu a stat degeaba de-a lungul
istoriei sale milenare. Popoarele fără scriere nu sunt și popoare fără poezie.
Studiul societăților indigene – în particular al celor în care scrierea a fost absentă, iar dezvoltarea tehnologică
se presupune că e la cel mai scăzut nivel – a arătat că poezia, oriunde am găsi-o (literalmente peste tot), implică
un extrem de complicat simț al materialului & structurii. Dacă noi considerăm poezia a fi „limbă încărcată cu
înțeles la maxim”, cum a definit-o Ezra Pound, sau, mai simplu, „structuri ce permit unor elemente muzicale
(ritm, sunet) să pătrundă în lumea cuvintelor” (John Cage), atunci o putem regăsi chiar și în culturi unde nicio
activitate nu e desemnată de vreun termen ca „poezie”.
Mă refer aici la o etnopoetică & la o panoplie de poezie, mare parte din ea din limbi & culturi amenințate cu
dispariția sau pe cale de dispariție, poezie ce a ieșit la iveală în secolul douăzeci – în chiar inima modernismului,
care a întâmpinat-o ca pe o parte din el însuși, dar rămânând totodată conștient că erau cu adevărat & în mod
inebranlabil din altă parte. Aceasta a fost, de fapt, însăși dinamica etnopoeticii despre care unii dintre noi au
început să vorbească în cadrul celui de-al doilea mare val de modernism experimental din secolul douăzeci, de la
jumătatea anilor ’50 până la jumătatea anilor ’70.
Pentru mine, o asemenea etnopoetică – luându-și atenția de la culturile moderne & experimentale pentru a
și-o îndrepta asupra celor străvechi & autohtone (adesea sub amenințarea extincției în masă sau demult dispărute)
– este produsul (ca studiu & praxis al) modernismului nostru cel mai dedicat & mai radical, supraviețuind (sub
asediu) chiar și în postmodernism și fiind perceput ca vlăstarul timpuriu & mereu problematic al curentului mai
vechi. Timpuriu, spun, amintindu-mi că Tristan Tzara – fondator al dadaismului ca o culminare a acelui prim val
de modernism experimental denumit de Marjorie Perloff “momentul futurist” – a fost cel care, în prelegereamanifest de la Weimar, din 1922, a declarat< „Greșiți dacă vă gândiți la Dada ca la un curent modern sau ca la o
reacție la curentele de azi. ... Dada nu e deloc modern. Are mai degrabă aroape natura unei religii budiste a
indiferenței”.
10
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Tzara a fost, de fapt, cel care a alcătuit o timpurie – chiar dacă nepublicată – antologie de poezie tribală/orală
din Africa & Oceania. Pentru el & pentru alți apropiați de-ai lui, rădăcinile comune ale poeziei & spiritului/minții
(în franceză termenul esprit acoperă ambele cuvinte englezești) erau în mod limpede în culturi pe care europenii
le vedeau ca fiind cele mai îndepărtate de ei înșiși. Ba, mai important, referirea la religie a plasat ceea ce el & ceilalți
dadaiști făceau în afara domeniului literaturii ca atare – o chestiune de o importanță germinală aici! Tzara, însă,
nu a fost singurul care să pună noutatea propriului modernism sub semnul dubiului. Gertrude Stein, pe care am
mai citat-o și în alte dăți, spunea despre ceea ce ea & colegii ei moderniști urmăreau< „Fiind vechi, e nou, și fiind
nou, e vechi”... la care adăuga, în sensul clarificării &/ori complicării< „Dar acum am ajuns la propria noastră cale,
care este una complet diferită”.
Argumentul se poate continua de aici în câteva direcții diferite.
Dacă moderniștii experimentali (în oricare artă) puneau sub lupă categoriile limitate ale artei & poeziei
europene (căci așa și erau), o făceau cu intenția de a deschide posibilitățile (sociale & spirituale, ca și cele estetice)
pe care acele limite le ascunseseră sau reprimaseră o lungă perioada de timp. Propriile lor creații – în căutarea
noului & insolitului (și astfel a miraculosului) – au venit în prim plan. Dar, pe măsură ce tehnologia (transportul,
comunicațiile, media etc) & imperialismele globale aferente au deschis noi/vechi lumi vederii & dialogului (&
jafului), o revelație a artistului în căutare de revelație a fost, atunci, faptul că definițiile culturii imperialiste – ca și
propriile ei realizări – erau parțiale. A apărut suspiciunea că anumite forme de poezie, ca și anumite forme de
artă, aveau un rol profund în societățile tradiționale & că aceste forme precumpănitor religioase nu numai că
semănau cu ceea ce se porneau atunci să facă noii poeți & artiști experimentali, dar și realizaseră demult acele
lucruri plenar. Aceste forme, odată cunoscute – iar asta s-a înțeles ceva mai încet în privința artelor legate de
limbă, ca poezia – au impus o reconsiderare a ceea ce opera (de artă, de poezie, de limbă, de spectacol) ar putea
fi sau fusese de-a lungul existenței (cu-adevărat) umane. Picasso a spus, ca pentru a așeza preocuparea sa pentru
„primitiv” într-un alt context decât cel pur formal< „Măștile africane nu erau ca orice altă piesă de sculptură.
Deloc. Erau lucruri magice. … Erau mijlocitoare, mediatoare. … Acționau împotriva a orice – a
necunoscutului, a spiritelor malefice. … Erau arme. Care ajutau oamenii să evite căderea, din nou, sub influența
spiritelor, îi ajutau să devină independenți. Măștile sunt unelte. Dacă le dăm spiritelor o formă, devenim
independenți. …În acel moment, concluzionează el am înțeles de ce sunt pictor”.
A rămas ca generația mea de poeți – în alianță cu mulți alții – să arate măsura în care acest lucru este adevărat...
& numai apoi să-l pună sub semnul întrebării. Propria mea intrare în scenă a fost determinată – cu siguranță – de
generații de predecesori, majoritatea cărora mi-erau necunoscuți atunci când am pornit la drum, unii poeți, dar
alții antropologi, filosofi, biologi, gânditori ai religiilor, activiști apărători ai o mie de căi vechi & noi. Vremea
deșteptării – în timpul & după al doilea război mondial – a adus o convergență a nevoii de poezie ca limbă
purtătoare de adevăr (și deconstruire) (operând împotriva a ceea ce Hugo Ball numise mai devreme „jegul care
s-a prins de limbă” așa cum am moștenit-o noi) cu nevoia (de asemenea scoasă la iveală pentru noi de al doilea
război cel antifascist) de a scăpa de rasism & de o cultură a ierarhizărilor etnice odată cu salvarea valorilor ținând
de etnicitățile & culturile istorice. Deceniul care a urmat a fost și martorul unui reviriment al preocupărilor pe
care mai târziu le-am numit ecologice, cu un mediu – local & global – sub o presiune crescândă a dezvoltării &
cu o viziune – izvorând din acea preocupare – conform căreia doar acele culturi care erau deținătoarele acelei
poezii străvechi erau și modelele unei relații mai sănătoase cu lumea naturală & cu locuitorii ei, umani sau alții
decât cei umani. Treptat, aceasta se va deschide către o preocupare & nevoie legate de ceea ce limba sacră din
culturile bioregionale tradiționale (folosesc aici terminologia lui Gary Snyder) ar putea încă să ne învețe & (nu
cumva să uităm) o responsabilitate față de aceia care ne rămân contemporani în uneori precara lor luptă pentru
supraviețuire.
În lumina acestora, aș observa că în timp ce era cândva ceva obișnuit să tratezi poezia anonimă a triburilor &
națiunilor indigene ca anonimă, lipsită de autori identificabili, consemnările mai recente au adus în față poeți &
cântăreți cu identități & nume reale. În anumite antologii de-ale mele, cum ar fi Tehnicieni ai sacrului și Scuturând
dovleacul, o întreagă galerie de nume apare în prim plan – de poeți din culturi amenințate & fără stat propriu<
Komi Ekpe (ewe, din Nigeria), María Sabina (mazatec, din Mexic), Isaac Tens (gitksan, din Canada), Eduardo
Calderón (Peru), Andrew Peynetsa (Zuni), Frank Mitchell (navajo), Black Elk (oglala, Sioux), printre mulți alții.
„A spune numele”, zice Samuel Makidemewabe, un povestitor swampy cree din Canada, „este a începe povestea”.

Traducere în limba română
de Raluca & Chris Tanasescu (MARGENTO)
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Florin iaru

Florin Iaru (n. 1954) este unul dintre cei mai cunoscuți poeți ai generației
optzeciste. A fost unul dintre membrii proeminenți ai „Cenaclului de Luni”
condus de Nicolae Manolescu. A realizat și prezentat emisiuni de cultură la postul
național de televiziune și la TVR Cultural. Face parte din echipa redacțională a
săptămânalului Cațavencii. A debutat cu volumul de poezii Cîntece de trecut strada
(1981), apoi, alături de Mircea Cărtărescu, Traian T. Coșovei și Ion Stratan, a
publicat Aer cu diamante (1982). Alte volume< La cea mai înalt[ ficțiune (1984),
Înnebunesc și-mi pare rău (1990), Poeme alese (2002), Tescani 40238 (volum
colectiv, 2000), Povești erotice române;ti (volum colectiv, 2007), Prima mea beție
(volum colectiv, 2009). Poemele sale au fost incluse în antologii din Germania,
Italia, Anglia, Franța, Spania, Statele Unite, Rusia etc.

12

martie 2013

poemul de colec|ie

Poesis interna\ional

Aer cu diamante

Aire con diamantes

Ea era atît de frumoasă
încît vechiul pensionar
se porni să roadă tapiţeria
scaunului pe care ea a stat.
În iarna curată, fără zăpadă
maşina uscată încercă s-o ardă.
Dar ea de mult coborîse cînd s-a auzit
înghiţitura.
Şoferii mestecaţi
au plîns pe volanul păpat
căci ea nu putea ﬁ ajunsă.
În schimb era atît de frumoasă
încît şi cîinii haleau
asfaltul de sub tălpile ei.

Era tan hermosa,
que el viejo jubilado
se puso a roer la tapicería
de la silla en la que había estado sentada.
En el invierno limpio, sin nieve
el coche seco intentó quemarla.
Sólo que ella ya había bajado,
al oír el trago.
Los conductores masticados
lloraron sobre el volante comido,
porque no podían alcanzarla.
En cambio, era tan hermosa,
que hasta los perros engullían
el asfalto que pisaba.

Atunci portarul îşi înghiţi decoraţiile
cînd ea intră în casa fără nume
iar mecanicul sparse în dinţi
cheia franceză şi cablul
ascensorului ce-o purtă
la ultimul etaj.
Paraliticul cu bene-merenti
începu să clefăie clanţa inutilă
şi broasca goală
prin care nu putea curge
un cărucior de lux.

Entonces, el portero se tragó las condecoraciones
al verla entrar en la casa sin nombre
y el mecánico partió con los dientes
la llave inglesa y el cable
del ascensor que la llevaba
hasta el último piso.
El paralítico con orden al mérito
empezó a chasquear el inútil picaporte
y la cerradura vacía
por la que no hubiera podido caber
un carrito de lujo.

Ei cu toţii mîncară
piciorul mansardei
ei cu toţii mîncară ţiglă
cînd ea urcă fîlfîind pe acoperiş
cînd ea nu putea ﬁ ajunsă.
Meteorologul de pe muntele Golgota
roase timpul probabil
iar ultimul Om în Cosmos
îşi devoră capsula
cînd ea depăşi sistemul terestru
– Ce-ai să faci de-acuma în cer? –
au întrebat-o
cu gurile şiroind de regrete.
Dar ea era atît de frumoasă
încît a fost la fel de frumoasă
şi-n continuare.

Todos se habían comido
la pierna de la buhardilla,
se habían comido las tejas
al verla subir aleteando hasta el tejado
al ver que no podían alcanzarla.
El meteorólogo del Gólgota
royó el pronóstico del tiempo
y el último astronauta
devoró la cápsula espacial
cuando ella abandonó el sistema terrestre
– y ahora en el cielo, ¿qué vas a hacer? –
le preguntaron
con los labios chorreando lamentos.
Pero era tan hermosa,
que lo siguió siendo.
Y ellos no encontraron
en el ancho mundo
suﬁcientes muelas
suﬁcientes gaznates
en los que romper,
moler, comprimir
la distancia siempre creciente
ni las palabras que faltan hasta la muerte.

Iar ei nu găsiră în toată
lumea largă
destule măsele
destule gîtlejuri
în care să spargă
să macine să îndese
distanţa care creştea mereu
şi restul cuvintelor pînă la moarte.

traducido por Rafael Pisot
13

dumitru crudu

Dumitru Crudu (n. 1968, Flutura, Republica Moldova) este poet, prozator și
dramaturg. Dublul lui debut în poezie din 1994, cu volumele Falsul Dimitrie și E
închis vă rugăm nu insistați, a marcat desprinderea decisivă de tipul de eu poetic
livresc al optzecismului, anticipând cu un lustru în ton și atitudine manifestul
Fracturismului – prima mișcare poetică douămiistă influentă, lansată în 1999 de
Dumitru Crudu și Marius Ianuș, deveniți prin ea cei mai influenți poeți tineri ai
momentului respectiv. După dublul debut, au urmat volumele de poezie Șase
cânturi pentru cei care vor să închirieze apartamente (1996), Poooooooate (2004)
și Eșarfe în cer (2012), romanul Măcel în Georgia (2008), prozele scurte din
Oameni din Chișinău (2008) și mai multe piese de teatru, jucate pe trei continente.
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“

Dumitru Crudu simulează sfiala scriiturii pentru a spori efectele îndrăznelilor,
lucrând decomplexat pe materia concretă a senzațiilor, dar și pe cea sugerată
a frustrărilor ori nostalgiilor. El nu mai exersează în inefabilul sentimentelor ori
stărilor, în mitologia erosului, ci în convulsiile lui carnale, fixând sentimentul, cu un
limbaj direct, în viscere și obsesii (...). Crudu rămâne în conceptul melancolic al
eroticii, încercând să-i salveze misterul chiar și în cele mai sordide condiții. Tentativa
sa de a-l trivializa ține mai degrabă de polemica limbajelor și a toposurilor literare,
nefiind, în fond, decât o permutare scenografică a cadrului idilic< din crângul romantic
în bucătăria jegoasă.”
Al. Cistelecan

“

În poezia lui Dumitru Crudu nu merge cu poooooate va ﬁ, pooooooate nu va
ﬁ! S-a vorbit în cazul scrisului său despre estetica urâtului şi a fost încadrat în
gruparea Noii Barbari. Realism radical, aşadar, chiar naturalism. Tare mi-e să nu-l
prindem de picior doar pe falsul Dimitrie Crudu dacă ne limităm la atât! Aproape ca
la Junimea, pe uşa poeziei lui scrie e închis vă rog nu deranjaţi! Dacă îndrăznim, totuşi,
apoi nu ne mai roagă nimeni nimic, ci poetul bate cu pumnul în masă şi ne priveşte
cu coada ochiului, mustăcind, să vadă dacă dăm bir cu fugiţii. Demitizarea,
detabuizarea în toate registrele sunt la ordinea zilei. Numai atât, însă, nu l-ar ﬁ născocit
pe Crudu ca poet adevărat. În combinaţia de mai sus musai să introducem umorul şi
fantezia. În felul acesta, pretinsul naturalism devine obrăznicie hipersensibilă
transcrisă pe o partitură în cheie sol, adică la îndemâna oricui. Muzică despre
singurătate de ascultat la bacanale melancolice.”
Felix Nicolau

“

Întotdeauna am considerat că Dumitru Crudu este unul dintre cele mai
valoroase daruri pe care ni le-a făcut, temporar sau nu, Moldova. Acest autor
atât de special și-a impus discursul literar, cultural, fără a utiliza un discurs aferent
politic, ceea ce mi se pare extrem de important pentru un poet ca el. Pentru că mai
cred, în plus, că Dumitru Crudu rămâne fundamental un poet, orice gen literar ar
aborda. (...) Un soi de cruzime (asta e, numele îl trădează!) speriată de ea însăși și
dublată de o sensibilitate aproape maladivă, toate acestea au atras atenția din prima
clipă și l-au definit pe poetul Dumitru Crudu.”
Svetlana Cârstean
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dimitrie

X

X

eu sunt şobolanul şi eu sunt viermele
eu sunt fluturele care zboară prin aer
noi cu toţii suntem cei care mergem
pe pămînt şi ne tîrîm în coate vocile
noastre nu se aud sunt slabe slabe
dar uneori noi ne vedem eu sunt şobolanul
care îşi scoate capul dintr-o gaură veche ştiu
că sunt urît şi din cauza asta sufăr enorm
iar eu sunt viermele
care mişună prin bălegar
şi eu am complexe dar vine seara şi ea mă ia
în palme şi se joacă cu mine noi cu toţii suntem
singuratici singuratici şi suferim enorm
din cauza asta iar eu sunt fluturele care
zboară pe sus şi eu sunt singur singur şi mă
înspăimînt uneori cînd mă uit în oglindă
dar vine seara şi vine vara şi noi
ieşim pe cîmpie şi ascultăm cîntecele
voastre şi nouă ne plac enorm
eu sunt şobolanul şi eu sunt viermele
şi eu sunt fluturele care zboară prin aer
şi nouă ne plac la nebunie
cîntecele voastre absurde

a venit iarna a venit frigul a venit o femeie o altă
femeie a venit prietenul meu a plecat fratele şi sora
mea a venit frigul în rotocoale foamea şi spaima au făcut
un cerc în jurul meu de fum şi de flăcări m-au înconjurat
într-un deşert într-un oraş şi apoi în altul a venit
o femeie s-a întîlnit cu alta şi eu cercetez cu
mijloacele poemului despre ce vorbesc ele nu-mi foloseşte
la nimic la altceva foamea mi se ridică la fel ca un vin
prin oase în gură dimitrie fără bani recitînd poeme
pentru o ciorbă pentru o cană de vin sora iubitei mele se
coboară pe scări îmi pune ceva să mănînc e o cameră prost
mobilată ciorapii mei put vorbim despre literatura
veche plîngem încerc să dorm pe un pat întins pe o stradă
în mijlocul ei acolo chiar în pat încerc să modific
sintaxa structura mîinile îmi îngheaţă picioarele limba
mi-e îngheţată aşa sfîrşesc imperiile tot mai la nord
sar de pe un gheţar pe altul a venit o femeie mă trage
de mînă de mînecă e albă albă poate e neagră nu ştiu
mă îndeamnă să facem dragoste în piaţa goală vin poliţiştii
călări pleacă se duc mîncăm din nişte farfurii
vechi putrede sparte cu mîini îngheţate aprinse ca nişte
lanterne balene peşti mai ales peşti ne întreabă dacă
nu vrem să-i mîncăm ne dezbrăcăm ne spălăm cu ninsoare
eu o frec pe spate vin poliţiştii călări fugim tribunale
guverne iarna frigul a venit de departe nu vedeam
că ea purta ochelari

falsul dimitrie crudu
dimitrie

dimitrie (crudu) a ieşit din casă s-a rostogolit
ca nişte hîrtii de ciocolată ca nişte coji de nucă
păsările l-au urmat şi-au fîlfîit
frunzele au bîzîit
salut salut
pe uşa din dos a ieşit într-o cămaşă lungă
şi uşa a rămas deschisă

mi-am tras ciorapii şi abia după aia
m-am hotărît să scriu mi-am tras pantalonii
şi cămaşa şi abia după aia
am început să scriu

dimitrie are doar un singur costum
o singură dată
nasturii săi stau grămăjoară pe masă
şi-i coase doar cînd îmbracă costumul

eram gol şi nu îndrăzneam să
scriu nici un rînd
mi-era ruşine sau poate
îmi era frică

dimitrie nu bea niciodată un pahar
pînă la fund
el pe masă mai are vreo şase pahare

mi-am îmbrăcat puloverul şi paltonul
şi abia atunci am început să scriu
eram în baie am dat drumul la apă mi-am
pus căciula mi-am tras mănuşile
mi-am încălţat bocancii mi-am pus
fularul şi abia atunci
am început să scriu

dimitrie ridică mîinile în sus
şi se contrazice
acum ca o draperie la geam dimitrie
iese din casă
ca şi demetrios
care merge în faţa sa
şi uşa la fel o lasă deschisă

eram gol gol şi nu îndrăzneam să
scriu nici un rînd
mi-era ruşine sau poate teamă
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din declaraţiile lui dimitrie crudu
dar şi eu am fost la fel ca şi voi
la fel la fel
dar şi eu am avut
doi ochi şi două picioare
dar şi eu am mers pe străzile astea
şi cînd se terminau o coteam pe altele
dar şi eu am fost la fel ca şi voi
dar şi eu deseori îmi băgam
mîinile în buzunare
şi nasul meu la fel stătea
între buze şi frunte
dar şi eu la fel am avut
plete lungi
unghii pe care mi le tăiam uneori

dimitrie
eu am iubit-o ca hîrtiile care învelesc tortul
din toate părţile strîngîndu-l cu putere în braţe
ce disperate sunt hîrtiile rupte de tort ruşinate
ele îşi ascund ochii şi nu mai cred să mai aibă vreun
sens în viaţa asta noi nu mai avem nici un sens nici
un sens se lamentează ele şis e aruncă bu-u-f de pe pod
în apa rîului eu am iubit-o şi îi smulgeam de corp
îi dezbrăcam hîrtiile de tort care se aruncau disperate
pe fereastră
eu o iubeam în blidul patului ce disperate
erau hainele ei noi ne iubeam iar hainele noastre ne urau
eu am iubit-o gol ca cerneala care nu s-a transformat
încă în cuvinte printre farfuriile care se spărgeau ne
iubeam iar hainele noastre care se tăvăleau în glod
păreau nişte rămăşiţe de la un mare ospăţ
nişte oase aruncate la cîini dimitrie
(din Falsul Dimitrie Crudu, 1994, 2004)

Poesis interna\ional

ştiu ştiu
ştii
nu mă mai pot
vreau să mă
pierd
dacă aş fi avut
ţâţe
dacă aş mai avea
putere în ochi
m-aş ascunde
în pantofi
au venit fetiţe
cu fundiţe
băieţaşi
cu pantalonaşi
când te duci
la toaletă
şi-ţi descheie şliţul
asia aşa e
ştii
nu
plecat vei fi cum
vrei să fii
ajunge ajunge
trompetele cărnoase
da da mătuşi după uşi
uncheşi
după cireşi
broscuţe într-un copac
oac oac
peştişorii papă viermişorii
asta cam aşa e

seara
mesele l-au părăsit
scaunele l-au părăsit
lingurile paharele
toate toate
l-au părăsit
cănile măturile
şi becul din tavan

asta cam aşa e
acum
dacă se termină asta
da da
vrei să te duci
tu ai ştiu
dar să credem
şi dacă
aşa şi este
multe îţi mai
foiesc prin cap

am atâtea haine
în dulap
atâţea pantaloni
e iarnă e toamnă
e 23 ianuarie
e 23 februarie
un bărbat pe o
17
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stradă
doi bărbaţi
pe o
altă stradă
un
spectacol
un film
am atâţea pantaloni
atâţea pantofi
e destul doar
să deschid
dulapul
e 23 februarie
e anul
1994
îmi îmbrac
o cămaşă
acum

deschid o conservă
de carne
mă bag acolo

când se vor sfârşi toate
când se
vor sfârşi
toate acestea
dimitrie
femei cu copaci în braţe
ele nu se mai pot uimi
lebede viermi
ultimile zile de toamnă
când se vor sfârşi oare
toate astea dimitrie
culori pe care nu ai
apucat să le vezi
cuvinte pe care
nu vei şti niciodată
că nu le-ai spus

sticlele de votcă
sticlele de votcă
de chefir
goale goale
sunt foarte multe
beau bere
te caut
printre ele
astă noapte fusese
întuneric
cuprind cu gura
halba
fundul e rece
e uscat

martie 2013

(din E închis vă rugăm nu insistați, 1994)

un gândac merge
de unde această frică Doamne
în mine când eu te invoc
în întunericul care creşte în mine
Doamne Isuse Hristoase eu
stau beat pe pat şi mi-e frică
mi-e frică de tine
capul mi se învârte pe pat ca pe
valuri
şi nu pot să adorm
în camera vecină cineva râde
de mine
poate eşti tu
Doamne
Doamne Isuse Hristoase
în camera vecină
nu eşti oare tu
apartamentul nr 27 bl 5
str Memorandului unde
în fiecare seară
toţi se întorc beţi
cu troleibuzul nr 7
şi vorbesc despre mine

Te-am văzut vorbind cu portarii pe scări şi

m-am gândit cât de tare ai îmbătrânit
Şi n-am vrut să intru în clădirea asta
Stăteai de vorbă cu o sticlă de lapte în
mână Altădată
beam vin împreună în parc
Din staţie îţi vedeam ridurile Ţi se văd de la
o poştă
Degeaba porţi ochelari şi bei lapte
şi flirtezi acum cu portarul ăla tânăr Degeaba
degeaba ai mers cinci ani la facultate
şi ai transcris оn caiete diferite gânduri
înţelepte
Am urcat într-un troleu şi am coborât
peste o staţie Poate eu arăt şi mai
lamentabil

stau pe nişte pietre Doamne
şi mă gândesc la tine
stau pe nişte pietre
dintr-o casă care se demolează
18
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pietrele mă lovesc
ca şi faptele mele din trecut
camerele astea le cunosc
foarte bine
aici
am locuit o sumedenie
de ani
degrabă va fi
un loc
pustiu
eu voi mai trăi încă
vreo câţiva ani
Doamne din casa asta nu au mai rămas decât
nişte pietre pe care eu stau acum
şi mă gândesc la tine
şi un praf alb
cade peste mine

şi tu ai îmbătrânit
ca o privire fixă
ca o gură fără dinţi
deja
nu mai putem evita
călătoriile
în jurul becurilor aprinse
enorme
Aşa sunt şi ochii mei oare
acum
ca aceste becuri
Nu mai am poftă de nimic
de nimic
decât poate să beau
şi să mă gândesc
cât de mult
ai îmbătrânit
t
u

Şi ce vom face noi gândacii de bucătărie când or veni
oamenii cu şpreiuri Şi ne vor stropi în aer Nu vom şti
niciodată de ce ne urăsc De ce ne strivesc cu degetele lor
lungi Paturile de deasupra noastră scârţâie N-o să aflăm
niciodată Ne ascundem prin găuri Noi nu purtăm nici o vină
Şi nouă ne plac foarte mult bucătăriile de vară Şi paturile
moi scârţâind

ei duhneau a băutură
şi ele la fel
a votcă şi lichior
a vin amestecat cu miere
ei dormeau beţi sub pat
ele bete
se loveau de perete
19
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ei se învârteau bezmetici în baie
când am intrat
duhneau a coniac
toţi erau beţi tufă
păianjenii moliile şobolanii
Viespele se făcuseră fufă
în sticle băutură nu mai era
toţi
îţi sărbătoreau Maria
revenirea ta

eu îs guzganul şî eu îs vermili eu îs
fluturili cari zboarî prin air Noi cu toţi sîntem şei cari
merjem pi pământ şi ni târâm în coati Voşile
noastri nu s-aud Sânt slabi slabi Dar uniori noi ni
videm Eu îs guzganul cari îş scoati capul dintr-o bortî vechi
Ştiu c-îs urât şî din prişina aiasta sufăr inorm Iar io mi-s
vermili cari mişuni prin băligar Dar vini sara Şi ea mă ie
în palmi şî sî joacî cu mini Noi cu toţi sântem
singuratişi singuratişi Şî suferim inorm din prişina
aiasta Iar io mi-s fluturili
cari zboarî pi sus Şî io îs sângur sângur Şî mă înspăimânt
când mă zgâiesc în oglindi Dar vini sara şî vini vara
Şî noi ieşim pi câmp s-ascultăm cânteşile voastri Şî nouă ni
plac inorm Eu îs guzgaganul Şi eu îs vermili Iar io mi-s
fluturili cari zboarî prin air Şî noă ni plac la nebunie
cânteşile voastri absurdi
(din Șase cânturi pentru cei care vor să închirieze apartamente, 1996)

trupul i l-au scos pe fereastră
trei ciocli fără glas
în camera unde a suferit luna aceasta
nimic n-a rămas
nimic mai mult
în camera în care a suspinat atâta
decât trupul ei nevăzut
pe care l-au scos afară cu bâta
l-au scos afară pe targă
trupul ei scund
și au vrut mâinile în țăndări să-i spargă
și să-i arunce ochii în prund
cei trei ciocli și vremea de seară
n-au reușit să-i scoată tăcerea afară
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stau pe un scaun lângă Zoia
Gheorghievna
care geme
și-i umezesc buzele
pe întuneric
și mi-e frică
aș vrea să pot să nu-mi fie
frică
dar îmi este
șiroaie de lacrimi
îmi intră în gură
nu-mi pot scoate mâinile din buzunare
un porumbel dă buzna în casă
inima îmi iese din piept
se izbește de pereți
se pocnește de fereastră
vrea să zboare afară și nu găsește ieșirea
ea vorbește cu o voce tot mai subțire
ca a unui copil de opt ani
mi se taie genunchii
apoi ca a unei puștoaice
de șase ani
plâng în hohote
apoi ca a unei fetițe de trei ani
porumbelul se izbește de lustră
și lumina se stinge
iar ea vorbește cu vocea
„unui prunc
abia-abia născut”, cum
ar zice cineva,

lunecoasă
a spitalului așteptând-o să iasă,
când am văzut o haită de maidanezi înconjurând
o veveriță, când am văzut o veveriță
țopăind în mijlocul unei haite de câini
turbați care strângeau cercul
care clănțăneau
și lătrau de mama focului și se repezeau
s-o înhațe de piept sau de picioare
și ea țopăia în mijlocul lor ca
un dansator pe sârmă
și ei erau tot mai mulți
apăreau noi și noi maidanezi
noi și noi maidanezi din toate colțurile curții spitalului
de hematologie
alergau din toate părțile cu boturile în vânt
și schelălăind vesel
le mirosea a carne de veveriță
dădeau năvală ca la nuntă
înconjurând veverița și repezindu-se s-o muște
deja nu o mai vedeam
erau așa de mulți că nu o mai vedeam
dintr-odată au amuțit și s-au împrăștiat
cu cozile încovrigate
și când m-am apropiat
cu picioarele alunecându-mi în toate părțile
nu am mai văzut nici urmă de veveriță
doar câteva floace de păr roșcat
și câteva urme de sânge
și în rest nimic
de parcă ar fi dispărut în aer
Zoia Gheorghievna ieși din clădirea spitalului
cu fața scăldată de lacrimi

și atunci
porumbelul țâșnește pe fereastră afară
și eu încep din nou să sper
(din Eșarfe în cer, 2012)

Selecție de Claudiu Komartin
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Kaddish pentru Zoia Gheorghievna
Radu Vancu

E

şarfe în cer, subintitulată poem, e a
cincea carte de poezie a lui Dumitru
Crudu – şi, mai ales, revenirea lui la poezie după
aproape un deceniu în care păruse definitiv convertit
la teatru şi proză. Cartea, subţirică (patruzeci de
pagini pe muchie), e totuşi densă – fiind, în deplin
acord cu subtitlul, un amplu poem, un tulburător
kaddish – nu pentru Naomi Ginsberg, fireşte, ci
pentru Zoia Gheorghievna, care este, înţelegem
încetul cu încetul, mama soţiei lui Crudu (în cazurile
acestea limită, poezia devine un gen al biograficului,
genul lui suprem> încât a mai vorbi despre „eu liric”
şi a face diferenţe ontologice între vocea din poezie
şi vocea din viaţa „reală” e un exerciţiu de stupizenie

critică). De la prima la ultima pagină, nu există
practic text în care moartea aceasta să nu fie numită,
rememorată, blamată, deplânsă, imprecată – încât,
în totului tot, expiată. Moartea Zoiei Gheorghievna
e trauma fondatoare a poemului lui Crudu, hapaxul ei existenţial, cu terminologia lui Vladimir
Jankélévitch> de la acest hapax pleacă şi înspre el vin
toate energiile care animă amplul kaddish. Nici o
pagină a poemului nu are practic drept de existenţă
în afara acestei traume fondatoare> pagina e vie în
măsura în care moartea aceasta o animă> şi, reciproc,
ar fi doar pagină tipărită şi neînsufleţită în lipsa ei.
Genul acesta de poezie expiatoare practicat de
Crudu în Eşarfe în cer este la fel de intens şi de riscat
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ca bocetul – răvăşeşte cu totul pe cel care participă
sufleteşte la hapax-ul în cauză, însă poate lăsa rece
cititorul mai puţin dispus la eforturi empatice. Ba
chiar celui infirm de organul empatiei îi poate
provoca accese sarcastice – îmi aduc dureros de bine
aminte de remarca lui Eugen Barbu din O istorie
polemică şi antologică a literaturii române de la
origini până în prezent după care în Sora mea de
dincolo, extraordinarul ei kaddish pentru sora
dispărută, Ileana Mălăncioiu ar fi speculat un
mormânt pentru a face carieră literară. (Credeam,
speram că genul acesta de „râs la mormânt”, cu vorba
lui Eminescu, ilustrat atât de respingător de Barbu
în pasajul de mai sus, e pentru totdeauna eliminat
din practica literară curentă. Însă, citind în vremea
din urmă texte critice despre sinuciderea
„kitschoasă” a unor congeneri, m-am convins că nu
e.)
Ceea ce e imediat remarcabil în kaddish-ul lui
Crudu e forţa teribilă a reprimării. Textele acestea cu
şi despre moarte sunt relatate aşa-zicând alb, rece,
(aproape) fără strigăt, încât bocetul propriu-zis nu
ajunge (aproape) nicicând să se articuleze. Înţelegi
încă de pe prima pagină, de la finalul primului text
(„acum / nici Zoia Gheorghievna / nu mai e / în
viaţă”, p. 5), că ai de a face cu un poem de doliu, cu
un kaddish, şi aştepţi ca, de la un text la altul, diezii
bocetului să escaladeze neutralitatea generală a
tonului. Tot aşteptând, carnea începe să se strângă
pe tine> însă diezii nu vin niciodată. Dimpotrivă,
kaddish-ul e construit mai degrabă din bemoli, din
subtonuri, din rememorări ale vieţii Zoiei
Gheorghievna făcute cu voce mică – ultragiată şi
vulnerată, însă reţinută. Un bocet sotto voce,
tulburător tocmai prin intensitatea lui discretă.
Iar dacă auzul refuză diezii, văzul refuză culoarea.
Crudu nu crede în bocetele cu exces de elocinţă şi de
culoare. Filmul kaddish-ului nu e doar (aproape)
mut, ci şi (aproape) alb-negru. Voinţa de „artă” e
(aproape) absentă aici> imaginile sunt generate rar,
la fel de rar ca globulele roşii într-un sistem imunitar
distrus. Nici măcar eventualele basarabenisme nu
apar pentru a tulbura, cu pitorescul lor, suprafaţa
tortuos de neliniştită a bocetului tăcut> dacă am
numărat bine, în tot poemul apar doar trei
construcţii oarecum basa> iată-le< „taică-său a urcato cu forţa / într-un tren / şi a impus-o să meargă la
chişinău” (p. 11), „iau o mână de nisip şi mi se face
foarte trist” (p. 16), „ea se încleaştă şi mai strâns de
mâinile mele” (p. 23). În afara lor, nimic din lexicul
basa nu colorează kaddish-ul acesta basa. Voinţa de
discreţie reprimă aproape brutal până şi lexicul.
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Sunt cu atât mai surprinzătoare cele câteva sonete
intercalate în curgerea uniformă a bocetului> e drept,
sunt remarcabile ca „obiecte artistice”, însă tocmai
„artisticitatea” lor le face stridente prin comparaţie
cu „arta săracă” a întregului. Le-aş fi fi preferat nu
absente, ci traduse în limbajul liber de sarcină şi
intenţie artistică al celorlalte texte. Dacă s-o fi temut
să absenţa „artei” face textele lui prea puţin
elocvente, Crudu s-a înşelat – ele sunt elocvente, şi
încă cu asupra de măsură, prin chiar lipsa lor de
elocinţă. Iar dacă a încercat o construcţie
contrapunctică, era inutilă> fiindcă există deja un
contrapunct, poate mai subtil, însă în orice caz mai
eficient, construit prin emergenţa bruscă a culorii la
mijlocul filmului alb-negru. Şi nu a oricărei culori,
ci a isteric-vitalului roşu< „după moartea ei stătea /
pe pat cu faţa / spre cer / de parcă urmărea încotro /
se îndreaptă / sufletul ei, / aşa cum ai urmări o eşarfă
roşie / pe care vântul ţi-o smulge din mâini // după
moartea ei // în curtea blocului nostru / a apărut /
un bătrân cu un pardesiu roşu / după moartea ei /
cerul se umplu cu / eşarfe roşii” (p. 19). În poemele
imediat subsecvente, culoarea dispare, pentru a
apărea o ultimă dată peste şapte pagini, la fel de
pregnant< „uşa s-a deschis singură / şi am văzut-o /
stând aplecată deasupra / unui lighean argintiu în
care / scuipa petale de maci înroşiţi. // şi cu cât se
însera mai tare, acestea deveneau / tot mai mari / şi
făceau un zgomot asurzitor. / şi toţi intrau în salon
ca să / vadă cum scuipa ea petale de maci înroşiţi. //
şi în clipele alea, când toată lumea intra în camera ei
/ îmi părea că / seamănă / cu o salbă de mărgele,
căzută de la gât, şi rostogolindu-se / în toate părţile
/ pe podeaua de sticlă” (p. 26). Emergenţa aceasta
vitalistă a roşului într-un film alb-negru despre
moarte nu are cum să nu te ducă imediat cu gândul
la Schindler’s List şi la Oliwia Dabrowska, fetiţa de
trei ani a cărei rochiţă roşie contrapusă griurilor
mohorâte ale peliculei, singurul obiect colorat din
tot filmul, vorbeşte aproape violent despre speranţă,
supravieţuire şi, în fond, vitalitate. Nu altul îmi pare
rostul exploziei de roşu în cele două poeme centrale
ale kaddish-ului lui Crudu< în miezul acestui poem
de doliu, redat în griuri mohorâte şi în subtonuri,
palpită încă zgomotul şi furia vieţii – eşarfele roşii
populând cerul precum globulele roşii sângele.
Nedrept de puţin comentată, Eşarfe în cer e una
dintre cele mai bune cărţi de poezie ale anului trecut.
Douămiismul începe, cred eu, nu în anul 2000 – ci
în ’94 şi ’95, cu debuturile lui Crudu şi Acosmei> şi
continuă, la acelaşi nivel de excelenţă impus de ei,
prin Eşarfe în cer. Până unde, abia aştept să văd şi
eu.

(Dumitru Crudu, Eșarfe în cer, Cartier, 2012)
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Ezra Pound (1885, Hailey, Idaho, SUA – 1972, Veneția, Italia) e un poet, eseist și traducător
american. Poezia și eseurile lui au contribuit decisiv la reinventarea poeticității, atât în
sensul ei modern (mai ales cu volumele de până în 1920), cât și în cel postmodern (în special
cu amplul ciclu neterminat cuprinzând 120 de Cantos, la care a lucrat între 1919 și 1967).
Exercitând o influență uriașă, mai considerabilă decât a oricărui contemporan, a fost cauza
primă în nașterea a două curente literare semnificative (imagismul și vorticismul) și cauza
secundă în impunerea câtorva scriitori esențiali ai secolului al XX-lea (printre ei, T.S. Eliot,
James Joyce, Samuel Beckett, Ernest Hemingway, Robert Frost). A debutat quasi-simultan
cu două plachete în 1908 – A Lume Spento (A. Antonini, Veneția) și A Quinzaine for This
Yule, Pollock and Elkin Matthews, Londra), urmate de o profuziune de volume de poezie,
eseuri și traduceri. Numeroasele lui volume și chapbooks de poezie au fost adunate la
sfârșitul vieții în două volume masive< Personae< The Collected Poemsof Ezra Pound (New
York, 1971) și The Cantos of Ezra Pound (New York, 1972). Prezența lui publică a cunoscut
o eclipsă severă după Al Doilea Război Mondial, când, condamnat pentru propagandă
fascistă pe diverse posturi publice de radio, a fost în cele din urmă declarat nebun și închis
doisprezece ani într-un sanatoriu din Washington> influența lui asupra gândirii poeziei a
rămas însă enormă. Eseurile lui cele mai cunoscute sunt cele din Spirit of Romance (1910)
și Guide to Kulchur (1938, 1952). Traducerile lui din poezia chineză veche, din trubadurii
provensali, din truverii italieni, din poezia anglo-saxonă veche (The Seafarer) etc. au avut
și ele o influență catalitică asupra înțelegerii poeziei postmoderne.
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Night Litany

Litanie de noapte

O Dieu, purifiez nos cceurs!
purifiez nos coeurs!

O Dieu, purifiez nos cœurs!
purifiez nos cœurs!

Yea the lines hast thou laid unto me
in pleasant places,
And the beauty of this thy Venice
hast thou shown unto me
Until is its loveliness become unto me
a thing of tears.

Da, versurile le-ai revărsat peste mine
în locuri încântătoare,
Iar splendoarea din Veneţia asta a ta
atât mi-ai dezvăluit-o
Până când strălucirea ei s-a schimbat în mine
Într-un fapt de lacrimi.

O God, what great kindness
have we done in times past
and forgotten it,
That thou givest this wonder unto us,
O God of waters?

O, Doamne, ce uriaşă bunătate
vom fi arătat în timpuri trecute
şi am uitat-o,
De ne miluieşti cu minunea asta,
O, Doamne al apelor?

O God of the night,
What great sorrow
Cometh unto us,
That thou thus repayest us
Before the time of its coming?

O, Doamne al nopţii,
Ce uriaşă întristare
Se pogoară spre noi,
De ne răsfeţi astfel
Înainte de venirea ei?

O God of silence,
Purifiez nos cœurs,
Purifiez nos cœurs,
For we have seen
The glory of the shadow of the
likeness of thine handmaid,
Yea, the glory of the shadow
of thy Beauty hath walked

O, Doamne al tăcerii,
Purifiez nos cœurs,
Purifiez nos cœurs,
Căci noi am văzut
Gloria umbrei
chipului slujitoarei tale,

Upon the shadow of the waters
In this thy Venice.
And before the holiness
Of the shadow of thy handmaid
Have I hidden mine eyes,
O God of waters.

Da, gloria umbrei
Frumuseţii tale a păşit
Peste umbrele apelor
În Veneţia asta a ta.
Şi în faţa sfinţeniei
Umbrei slujitoarei tale
Mi-am ascuns ochii,
O, Doamne al apelor.

O God of silence,
Purifiez nos cœurs,
Purifiez nos cœurs,
O God of waters,
make clean our hearts within us,
For I have seen the
Shadow of this thy Venice
Floating upon the waters,
And thy stars

O, Doamne al tăcerii,
Purifiez nos cœurs,
Purifiez nos cœurs,
O, Doamne al apelor,
fă curate inimile în noi,
Căci eu am văzut
Umbra Veneţiei tale
Plutind peste ape,
Şi stelele tale

Have seen this thing, out of their far courses
Have they seen this thing,
O God of waters,
Even as are thy stars
Silent unto us in their far-coursing,
Even so is mine heart
become silent within me.

Au văzut lucrul acesta, afară din rotirea lor depărtată
Au văzut ele lucrul acesta,
O, Doamne al apelor,
După cum stelele tale se mişcă
Tăcute pentru noi în rotirea lor depărtată,
Tot astfel inima mea
se face tăcută în mine.
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Purifiez nos cœurs,
O God of the silence,
Purifiez nos cœurs,
O God of waters.

Purifiez nos cœurs
O, Doamne al tăcerii,
Purifiez nos cœurs
O, Doamne al apelor.

Speech for Psyche in the Golden
Book of Apuleius

Vorbire pentru Psyche `n Cartea de
Aur a lui Apuleius

All night, and as the wind lieth among
The cypress trees, he lay,
Nor held me save as air that brusheth by one
Close, and as the petals of flowers in falling
Waver and seem not drawn to earth, so he
Seemed over me to hover light as leaves
And closer me than air,
And music flowing through me seemed to open
Mine eyes upon new colours.
O winds, what wind can match the weight of him!

Toată noaptea, şi aşa cum vântul se culcă printre
Chiparoşi, se culca el,
Fără să mă strângă-n braţe decât ca aerul ce mângâie
Pe cineva aproape, ori cum petalele florilor în cădere
Tremură şi par să nu cadă spre pământ, aşa şi el
Părea deasupra mea să plutească uşor ca frunzele
Şi mai aproape de mine decât aerul,
Şi muzica râurind prin mine părea să-mi deschidă
Ochii înspre noi culori.
O, vântule, ce vânt e pe potriva greutăţii lui!

The House of Splendour

Casa splendorii

‘Tis Evanoe’s,
A house not made with hands,
But out somewhere beyond the worldly ways
Her gold is spread, above, around, inwoven,
Strange ways and walls are fashioned out of it.

E-a lui Evanoe,
O casă durată nu cu mâna,
Ci undeva dincolo de căile lumeşti
Aurul ei e prefirat, deasupra, împrejur, întreţesut,
Stranii căi şi ziduri sunt croite din el.

And I have seen my Lady in the sun,
Her hair was spread about, a sheaf of wings,
And red the sunlight was, behind it all.

Şi am văzut pe Doamna mea în soare,
Părul ei era prefirat împrejur, un mănunchi de aripi,
Şi roşie lumina soarelui era, dindărătul a toate.

And I have seen her there within her house,
With six great sapphires hung along the wall,
Low, panel-shaped, a-level with her knees,
And all her robe was woven of pale gold.

Şi am văzut-o acolo înlăuntrul casei ei,
Cu şase safire uriaşe înşirate pe perete,
În josul lui, ca lambriuri, înălţate până la genunchii ei,
Iar rochia toată-i era ţesută din aur pal.

There are there many rooms and all of gold,
Of woven walls deep patterned, of email,
Of beaten work> and through the claret stone,
Set to some weaving, comes the aureate light.

Sunt acolo încăperi multe şi toate din aur,
Cu pereţi şerpuiţi şi gravaţi adânc, în email,
În foiţă de aur curat> iar prin piatra ca vinul roşu,
Anume dantelată, năvăleşte lumina de aur.

Here am I come perforce my love of her,
Behold mine adoration
Maketh me clear, and there are powers in this
Which, played on by the virtues of her soul,
Break down the four-square walls of standing time.

Iată-mă târât aici de forţa dragostei mele pentru ea,
Priviţi cum adoraţia mea
Mă face limpede, şi sunt puteri în asta
Care, jucate mai departe de virtuţile sufletului ei,
Dărâmă zidurile cvadrate ale timpului stătător.
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A Virginal
No, no! Go from me. I have left her lately,
I will not spoil my sheath with lesser brightness,
For my surrounding air has a new lightness>
Slight are her arms, yet they have bound me straitly
And left me cloaked as with a gauze of æther>
As with sweet leaves> as with a subtle clearness.
Oh, I have picked up magic in her nearness
To sheathe me half in half the things that sheathe her.
No, no! Go from me. I have still the flavour,
Soft as spring wind that’s come from birchen bowers.
Green come the shoots, aye April in the branches,
As winter’s wound with her sleight hand she staunches,
Hath of the tress a likeness of the savour<
As white their bark, so white this lady’s hours.

O virginal[
Nu, nu! Du-te de la mine. De la ea abia ce-am ieşit.
N-o să-mi pătez învelişul cu o strălucire mai pitică,
Căci aerul ce mă-nconjoară are o lumină nouă, uşurică>
Subţiri sunt braţele ei, ci strâns m-au înlănţuit
Şi m-au lăsat învăluit precum de un văl de eter>
Precum de frunze dulci> precum de o subtilă claritate.
O, am cules magia din preajmă-i ca pe jumătate
Să mă învăluie în jumătate din cele ce-o învăluie dexter.
Nu, nu! Du-te de la mine. Încă-i port urma înmiresmării,
Dulce ca vântul primăverii venind prin mlădiţe dalbe
De mesteceni. Verzi ies lăstarii, oho, în ramuri April,
Cât ea cicatrizează plaga iernii cu mâna-i de copil,
Vine dinspre copaci o imagine a desfătării<
Cât de albă coaja lor, orele doamnei atât de albe.
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Sub mare

Sub mare

It is, and is not, I am sane enough,
Since you have come this place has hovered round me,
This fabrication built of autumn roses,
Then there’s a goldish colour, different.

E, şi nu e, sunt de ajuns de zdravăn,
De când ai venit locul ăsta levitează în juru-mi,
Manufactura asta ţesută din roze de toamnă,
Apoi e o culoare aurie, diferită.

And one gropes in these things as delicate
Algae reach up and out beneath
Pale slow green surgings of the under-wave,
‘Mid these things older than the names they have,
These things that are familiars of the god.

Şi cineva bâjbâie prin lucrurile astea delicate precum
Alge alungindu-se în sus şi-n afară, sub
Pale, încete, verzui înălţări ale valului scufundat,
Printre lucrurile astea mai vechi decât
numele ce le poartă,
Lucrurile astea ce-s intime cu zeii.

Erat hora

Erat hora

‘Thank you, whatever comes.’ And then she turned
And, as the ray of sun on hanging flowers
Fades when the wind hath lifted them aside,
Went swiftly from me. Nay, whatever comes
One hour was sunlit and the most high gods
May not make boast of any better thing
Than to have watched that hour as it passed.

„Mulţumesc, orice ar veni”. Iar apoi s-a întors
Şi, aşa cum raza de soare de pe florile gârbovite
Păleşte când vântul le ridică într-o parte,
S-a dus iute de lângă mine. Nu, orice ar veni
O oră a fost luminată de soare şi zeii cei mai de sus
Nu se pot lăuda cu nici o faptă mai bună
Decât că au privit ora aia cum a trecut.

(din volumul I al seriei de autor Ezra Pound, în
pregătire la Editura Humanitas Fiction, 2013)

Prezentare și traducere de Radu Vancu
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Opera lui Emil Botta< ars moriendi
Bogdan-alexandru St[nescu

A

nul e 1935. Scena ? Legendarul
București interbelic. Pe Calea Victoriei,
înspre înserare, în pasajul Imobiliara sau în bufetul
Herdan se întâlneau câțiva artiști rebeli, după care
porneau în lungi plimbări persiflatoare, înainte și
înapoi, pe porțiunea dintre Cercul Militar și Teatrul
Național. Inamicii vizați de atitudinea acestor tineri
erau falșii boemi, cei atinși de aripa genialității doar
pentru că purtau plete și lavalieră. Printre membrii
activi se numărau Arșavir Acterian (cititor nesățios,
care tocmai publicase fragmente din Jurnalul unui
leneș), Horia Stamatu (autorul unui volum de poeme
intitulat Memnon, în care se dovedise un loial urmaș
al lui Jules Laforgue), Corneliu Temensky sau Pericle
Martinescu. Grupul abordase și o titulatură
nonconformistă < Corabia cu ratați. Totul pornise de la
o butaforie uitată pe fosta terasă Oteteleșanu, în urma
unei expoziții a Marinei. Salutul lor era inspirat de
versurile celui pe care-l adoptaseră ca Maestru < „Oisive
jeunesse“.
În mijlocul grupului se distingea un tânăr Hamlet,
întotdeauna îmbrăcat cu o cămașă albă, impecabilă, ale
cărei mâneci se revărsau din mânecile hainei negre.
Nodul cravatei îi era întotdeauna deviat într-o parte,
chipul (de o frumusețe aparte) atins de paloarea
poetului sărac. Numele lui era Emil Botta. Tânăr actor,
publica deja cu regularitate, în special în revista
Vremea, critică cinematografică, dar și o sumedenie de
eseuri cu totul și cu totul aparte. De asemenea, în
legătură cu el circulau zvonuri din cele mai
contradictorii < ba că ar fi proiectat un roman, scris
împreună cu prietenul său, Corneliu Temensky, ba că
ar fi scris deja unul, singur, ce ar fi urmat să se
numească Meridian. Publicase chiar și câteva poeme,
în Bilete de papagal, încercări argheziene, barbiene,
poeme de notație socială. Era văzut zilnic în holurile
cinematografelor sau citind cu voracitate „la Fundații“.
El dădea tonul grupului căruia îi găsise numele, era
primul care să întoarcă plin de dispreț capul când
trecea pe lângă Capșa, care-i „puțea a cabotinism“.
Emil Botta se născuse, în 1911, la Adjud-Putna,
într-o familie care împăca atât moștenirea unei vechi
familii ardelenești („voievozi cu diplomă“), cât și una

mai puțin nobilă, pe care însă poetul o va exploata mai
mult, aceea a unui „pirat“ corsican, bunicul său dinspre
mamă — Francesco Maria Franceschi. Tatăl, Theodor
Botta, luptător pentru drepturile românilor din Ardeal,
se refugiază în Moldova, unde devine medicul căilor
ferate din Adjud. În timpul Primului Război Mondial,
se întoarce bolnav, rănit de pe front, rana cauzându-i
și moartea, de altfel, în 1921. Lasă în urma lui doi copii,
pe Dan și Emil. Mama, Aglaia Botta, își va dedica
întreaga viață celor doi, poate cu o afecțiune sufocantă,
singura explicație pentru fuga adolescentului Emil, la
vârsta de cincisprezece ani. Urmând paradigma
eminesciană, îl vom regăsi „înrolat“ la cursurile
Conservatorului bucureștean și, începând cu 1929,
autorul unor poeme publicate în Bilete de papagal. Așa
debutează aventura celui care avea să fie scriitorul Emil
Botta…
*
„Astfel intitulez aceste note. Așa le numesc < O
simplă viață. Se pot inventa și alte titluri < Mic tratat
pentru… Arta de a nu exista. Ars Moriendi, oarecum,
Voluptatea în cădere… Și așa mai departe, dezolante
fantezii.“
Poate o simplă joacă, niște volute executate în aer
de mâna „cabotinului de geniu“, însă cum să nu-ți
rămână în minte această formulare, sinteză a vieții și a
operei, Ars moriendi, când teroarea pe care moartea a
trezit-o în sufletul lui Botta s-a făcut simțită (și a fost
declarată) încă de pe când nu avea decât 19 ani ?
Teroarea în fața nimicului, neliniștea și angoasa au
modelat în materia poeziei, cu mișcări din ce în ce mai
ample, dând, de aceea, spre sfârșitul reprezentat de Un
dor fără sațiu, senzația unei calmări a sentimentului
inițial, a unei clasicizări prin împăcarea cu
implacabilul… Însă aceasta este doar o iluzie <
deplasarea nu are loc în intensitatea emoției, ci este
mult mai profundă. E ca și cum ne-am deplasa înspre
centrul Maelstromului, dinspre marginile acestuia,
unde senzația de vertij e „îndulcită“ < o simplă iluzie,
așa cum o știu prea bine bătrânii marinari.
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Primele poeme emilbottiene, și chiar proza sa, stau
sub semnul unei violențe a mișcării, a unui vizual abil
regizat și tributar expresionismului receptat pe filieră
cinematografică. Celebrul său poem, Ordin, care
deschide volumul de debut, descrie în termenii și în
stilul unui adevărat horror expresionist, fuga din fața
vegetalului trezit la viață, din fața unei tinereți
înfricoșătoare și a unei naturi la fel de
înspăimântătoare. Lupta cu primăvara aceasta crudă se
dă cu armele dionisiacului < aici energiile sunt eliberate
într-o orgie a simțurilor, lirismul e apropiat de acela al
cântecului popular, având o funcție similară cântecelor
care însoțesc riturile de trecere < aceea de protecție în
fața unei naturi necunoscute, fie ea umană, subiectivă,
fie exterioară, invazivă. Ne-a izbit de la bun început
această obsesie a unui tânăr cu o sănătate de fier (după
cum povestesc apropiații) față de Doamna cu toporaș,
stăruința de a se transforma de-a lungul anilor într-un
melancolic paj al morții. Și atunci chiar declarațiile
poetice ale lui Botta au încetat să ne mai pară
coincidențe, ba chiar le-am privit ca pe indicii presărate
în fața cititorului, jaloane pe drumul unui act
hermeneutic virtual. De unde stăruința în a se
autodeclara înfricoșat de moarte, de unde identificarea
cu Dionysos ? S-a vorbit foarte mult despre neliniștea
emanată de poemele lui Botta, despre angoasa pe care
o închid în ele versurile primului volum. Au fost puse
în relație cu lecturile poetului din Kierkegaard. Ni se
pare șubredă întreaga construcție a Doinei Uricariu,
care transformă în sistem interpretativ o afirmație a lui
Constantin Fîntîneru, conform căruia Kierkegaard ar
fi fost maestrul vădit al lui Botta, apoi o polinomie (o
simplă joacă, suntem noi înclinați să credem)
concretizată prin angrenarea de către Botta a unui
alter-ego în alegoria publicată în placheta lui George
Voinescu, personaj numit Johannes de Silentius. Nu ni
se par îndestulătoare aceste „dovezi“ ale conlucrării
spirituale dintre poetul român și filozoful danez.
Într-adevăr caracterul existențialist al operei celui
dintâi, angoasa omniprezentă, înfășarea ei în învelișul
ironiei și al ludicului îl apropie de Kierkegaard, dar și
de alți câțiva zeci de mari creatori.
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tragediei. Vedem aici, mai curând, o legătură cu directă
cu ceea ce Wilhelm Worringer, criticul tutelar al
expresionismului, a numit instinct de abstractizare, sau
ceea ce criticul de artă Alois Riegl numește stil
geometric. Reacția omului în fața naturii misterioase,
amenințătoare, în fața „confuziei“ naturale este de a o
înfrunta printr-un fel de eufemizare, adică prin
abstractizarea ei și aducerea la aspecte mai puțin
înfiorătoare. Ceea ce ne interesează sunt tocmai
premisele psihologice ale acestui instinct de
abstractizare, și nu neapărat punerea lui în practică <
„În pornirea spre abstractizare, intensitatea instinctului
de autoînstrăinare este incomparabil mai mare și mai
consecventă. El nu se caracterizează aici ca în cazul
nevoii de intropatie, ca o pornire de a se înstrăina de
esența individuală, ci ca o pornire de a se elibera — în
contemplarea a ceea ce este necesar și stabil — mai ales
de accidentalul vieții omenești și de arbitrarul aparent
al existenței organice generale. Viața ca atare este
resimțită ca o perturbare a plăcerii estetice.“
Abstractizarea semnifică abandonarea oricărei
tentative de a lua viața în stăpânire și de a reprezenta
natura în forme apropiate de ceea ce numim
naturalism. Arta înseamnă, în cazul aceasta, deformare,
stilizare, transformare. Recrearea fantastă a naturii, așa
cum o face Botta, în limitele artificiale ale camerei sale,
faptul că el își asumă rolul de mare scenarist și excelent
regizor, de actor al propriilor scene dar și de producător
prodigios — el angajează figurile, fantasmele care-i
populează filmele — ne îndreptățesc să-l considerăm
ca pe un artist care manevrează mecanismele
instinctului de abstractizare. La Botta, natura,
exterioritatea amenințătoare au un corespondent ideal
în spațiul necunoscut al interiorității, în inconștient. El
se teme atât de naturalul imprevizibil, cât și de propria
Umbră, concept utilizat de noi în sens jungian. Singura
cale de a domoli aceasta teamă este să modeleze
exterioritatea pe scheletul unei ordini interioare ideale,
controlate. Cu alte cuvinte, să recreeze naturalul pe
scena propriei conștiințe. Ceea ce corespunde perfect
definiției date de Worringer instinctului de
abstractizare. Prins între două figuri amenințătoare,
naturalul și inconștientul, singura cale de evadare este
acela de a mima naturalul într-un cadru artificial, de
a-l stiliza, pe de-o parte, și de a așeza o mască, în cadrul
periplului individuației. Așa se vor naște peisajele
poemelor lui Botta, codrii fremătând în cadrul
claustrofobic al propriei odăi, dar așa va căpăta un chip
și amenințarea interioară, a forțelor obscure ale
psihicului < Moartea.
În același timp, tehnica lui Botta de a izola și de a
recrea exterioritatea într-un spațiu artificial, ne
conduce spre teoria lui Schiller, enunțată în prefața sa
la Logodnicii din Messina, și utilizată de Nietzsche în
Nașterea tragediei < corul tragediei nu avea alt rol decât
acela de a crea un zid în jurul acesteia, de a o izola de
lume, de exterior, astfel încât să-i păstreze intact miezul
tragic. Această izolare, scop al corului tragic (cor pe
care-l identificăm în poemele lui Botta ca grup de

Jocul cu alteritățile la Botta nu înseamnă joc cu
polinomiile < Botta nu este un Pessoa și nici un
Kierkegaard. El nu-și semnează poeziile sub alte nume,
nu-și reinventează persona pentru a da naștere unui
dialog public. La Kierkegaard vorbim despre un raport
complex între pseudonime, despre încărcarea fiecăruia
dintre acestea cu semnificații, despre transformarea lor
în autori „independenți“ de matrice. La Emil Botta nu
există pseudonimie, ci tragedie, spectacol — nu o
punere în scenă prin multiplicarea Eului exterioară
operei, care ar implica crearea mai multor versiuni
antrenate într-o relație dialectică („o strădanie
cumplită, o dialectică aproape fără somn“). Poietica lui
Botta presupune inițial crearea poemului-cadru ca
spațiu strict delimitat de natură, cu reguli, legi și granițe
proprii, spațiu în care se vor desfășura energiile
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Schiller, pentru a face conjuncția între ipoteza originară
și pașii care ne-au condus la ea < „Schiller a propus o
idee infinit mai interesantă despre însemnătatea
corului > el vede în acesta un zid viu pe care tragedia îl
ridică în jurul ei pentru a se izola de lumea reală și a-și
feri domeniul ideal și libertatea poetică.“
Într-adevăr, multe dintre personajele sale poartă pe
frunte pecetea suferinței acelui dandy recognoscibil sub
trăsăturile lui Botta, însă ea a fost așezată acolo cu
luciditate < falsul Dionysos-Botta reface la infinit mitul
originar — se lasă sfârtecat, fiert și recompus în fiecare
poem. Dansul lui tragic are rolul de a forța o
individuație apollinică din ce în ce mai îndepărtată de
acea germinație violentă a primăverii și a unei tinereți
chinuite. În termeni nietzscheeni, fiecare poem este un
rit dionisiac, în cadrul căruia transgresarea principii
individuationis devine act artistic. Acest joc al lui Botta
cu identitățile este, credem noi, departe de a fi
kierkegaardian (adică departe de a fi construit pe placa
turnantă a ironiei), tocmai datorită tragismului său.
Întunecatul April, culme a primei perioade de creație
al lui Emil Botta, dar și volumul Trântorul sunt expresii
ale unei angoase profunde în contact cu viața, tocmai
datorită peceții unei temeri iraționale de moarte.
Suntem în acea perioadă timpurie a elenismului, când
Silenus îi putea spune lui Midas că darul cel mai de preț
pentru omenire ar fi neființa. Iar cel de-al doilea dar,
ca importanță, ar fi să moară imediat.
Polemica internă purtată de Botta se va prelungi
de-a lungul anilor și, pe măsură ce oroarea în fața
morții va lăsa loc obișnuinței, pe măsură ce energiile
dionisiace vor seca de la sine, tragedia intră în perioada
ei clasică, corul fiind din ce în ce mai lipsit de
importanță, cedând locul și rolul de vioară primă vocii
principale, auctoriale. Zbuciumul, acei arbori care
freamătă amenințător, apele care poartă mai mereu
trupul iubitei moarte, vor lăsa loc, pe parcursul carierei
literare a lui Botta, unei priviri care scrutează cu atenție
sporită tărâmul Walhallei, care se ridică deasupra
subiectivității ritualice din Întunecatul April pentru a
plana deasupra mitologiei naționale și deasupra unui
același și același scenariu repetitiv, în volumul Un dor
fără sațiu. Figura împietrită a lui Apollo va veghea
asupra ultimelor versuri emilbottiene, deopotrivă
serenă și înfricoșătoare. Dionysos se va reconcilia, în
sfârșit, cu Apollon, iar poetul va accepta armistițiul cu
figura Morții, o va accepta ca fatalitate sau, cu alte
cuvinte, se va lăsa în voia cunoașterii propriului psihic,
cunoaștere venită după un traumatizant descensus ad
inferos al cărui „jurnal“ îl reprezintă ciclul Vineri.
Violența imaginii se va îmblânzi, ironia va deveni și ea
mult mai puțin vătămătoare, iar acele poeme care
frapau contemporanii, în 1937, prin stranietatea și
anticalofilia lor, devin, în 1976, deși în același cadru, al
codrului artificial, adevărate elegii. Dacă primele
poeme vor sta, indubitabil, sub influența esteticii
filmului expresionist german, așa cum vom demonstra
în capitolele ce urmează, observăm cum, treptat,
această influență se transferă din scriitură în domeniul

Emil Botta (1911-1977)
acțiune), împinge în improbabilitate paralela amplă
trasată de Doina Uricariu între filozoful danez și poetul
român < pseudonimele lui Kierkegaard, relațiile
complicate dintre ele sau dintre ele și autorul în sine
sunt întotdeauna filtrate de societate. De natură, ca să
readucem discuția în cadrul trasat de Schiller și
Nietzsche. Jocul pseudonimelor la Kierkegaard n-ar
mai exista în absența laboratorului social. Lui îi este
adresată ironia supremă, unealta-rezultat a melancoliei
originare („melancolie de familie“). În termenii lui Jean
Starobinski, Kierkegaard își asumă precauții politice și
sociale când se ascunde în spatele pseudonimelor < el
provoacă, împacă, dezbate, polemizează, se implică și
sub propriul nume, țesând o pânză de păianjen a ironiei
în care prinde întreaga clasă intelectuală daneză a
contemporaneității. A-l așeza pe Botta sub semnul
tiranic al gândirii kierkegaardiene ni se pare un gest
echivalent cu cel al criticilor care au exagerat influența
lui Schopenhauer asupra poeziei eminesciene.
Botta, din contră, își afirmă cu tărie paternitatea
asupra textelor < pânza lui de păianjen se află în
ungherele propriei camere întunecoase, care-i este
opera și care nu e altceva decât peretele peșterii pe care
joacă umbrele născute de soarele negru al unui psihic
nevrotic. Izolat ca individ, poet romantic întârziat,
lăsând mereu impresia că și-ar fi greșit secolul, își
construiește o scenă proprie, unde identitatea îi
„explodează“ sub forma a zeci de personaje-mască,
perfecți purtători de unități de tragedie. Să ne
întoarcem la textul lui Nietzsche despre teoria lui
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propriului mod de a juca pe scenă sau în film. Există o
unanimitate în a aminti prezența scenică deosebită a
actorului Botta < „artist tragic“, „un actor care trăia cu
intensitate rolul“. De fapt, o privire atentă va observa
că dramatismul interpretării lui Botta este unul
„pictural“, el poartă pe chip o mască tragică, o aceeași
mască în majoritatea rolurilor, fie că este vorba despre
cel al profesorului din Reconstituirea, fie cel al lui Roșu
Împărat în De-aș fi… Harap-Alb. E un poet și un actor
care se „complace“ în chiaroscuro, nu-i plac spațiile
largi, teritoriile deschise, umbra lui se strecoară printre
arbori amenințători până în poiana unde a convocat
toți membrii alaiului său. Scena preferată este cea a
pădurii, în amurg, în timpul unui rit de trecere pe care
privirea lui fie îl spionează, fie îl conduce din umbră.
Scenariul presupune ca Masca principală să fie a unui
simplu actant, sau a unui observator (atunci când nu e
de-a dreptul victimă), pentru ca în final cititorul să-și
dea seama că a fost indus în eroare de „ipocritul“ Botta.
Asemeni marilor poeți, Botta își permite să fie de multe
ori anti-poetic, sau non-poetic, poate să combine
registre din cele mai diverse, fără a se teme de ridicol.
Gesturile sale poetice sunt teatrale până la artificialitate
< totul amintește în gestica sa largă, prea expresivă, de
mimica exagerată tocmai pentru a suplini absența
sunetului, exact ca în jocul actoricesc al filmului
expresionist. S-a dorit unul dintre marii melancolici,
un cavaler care să înfrunte moartea, deși era îngrozit
de ea, și a rămas dependent de această înfruntare. A
părăsit poezia, „definitiv“, în repetate rânduri, s-a dedat
în întregime teatrului, a iubit apoi filmul, a jucat așa
cum numai un excelent cunoscător al cinematografiei
putea juca, a citit enorm, a fost un mare autodidact, s-a
văzut uitat de teatrul pe care l-a iubit și a murit… poet,
arzându-și ultimele poeme și fotografii. De-a lungul
întregii sale vieți de poet, cu ocazia fiecărei noi
antologii a eliminat din materia veche și, cu o insistență
maniacală, și-a revizuit poemele. Încet, încet, tirsul lui
Dionysos s-a transformat în lira lui Apollon. Strigătul
de groază al celui ce, în tinerețe fugea din calea satirilor,
a căpătat forme armonioase. Pădurea nu mai e acel
teatru al ororilor, din trecut, ci pare luminată de o
prezență stranie, aflată undeva, în spatele decorului.
Moartea, marele dușman al tinereții, a devenit Doamna
cu toporaș, pe jumătate luată peste picior, pe jumătate
eufemizată tocmai spre a fi îmblânzită, așadar temută.
Dacă dorul, această cale de acces, ca să folosim
formula lui Lucian Raicu, spre poezia lui Botta, nu are
un obiect, la început, pe parcurs va deveni evident cum
cele două trasee urmate de energiile subterane ale
acestei poezii se unesc și se alină unul pe celălalt <
teama de moarte este întotdeauna însoțită de dorul
(fără de sațiu, în timpul vieții) de liniște, de împăcare,
de repaos. Frica de moarte merge în paralel cu dorința
de a expia. Aici se află, credem noi, nodul dureros al
acestei poezii, punctul de fugă al tabloului la care
poetul Botta a lucrat toată viața. Ca să folosim termenii
lui Starobinski, precauțiile pe care și le ia poetul atunci
când se ascunde în spatele multitudinii de măști pe care
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tot el le recrutează în propria poezie vin din teama de
a recunoaște acest paralelism al dorinței și al temerii.
Reprezentanții alegorici ai poetului, care vor fi
enumerați pe parcursul analizei noastre, sunt, credem,
grupul cel mai numeros de personaje identificabile în
opera unui poet din literatura română.
Câteva zeci de articole, eseuri și cronici de film stau
mărturie precocității acestei obsesii față de Moarte, a
unui tânăr de 19 ani. În același timp, devine evident
pentru cel ce le analizează cu atenție, urmărind, în
paralel filmele discutate și regizorii luați în vizor, că
tehnicile filmului expresionist, atât de îndrăgit de
tânărul cronicar, îi vor servi atât în proza pe care o
scrie, cât și în cazul primului volum publicat,
Întunecatul April.
Am văzut evoluția literaturii lui Botta ca pe o
eternă mișcare, străbătută de neastâmpărul unui
trickster care încearcă să păcălească Moartea.
Tricksterul, așa cum știm de la istoria religiilor, este un
personaj ambivalent, care ține, concomitent, de două
lumi. Specialitatea sa este de a juca renghiuri tocmai
prin deplasarea continuă între dimensiuni. Călătoriile
pe care le face „dincolo“ îi conferă puteri speciale, îl
transformă între un mediator al înfruntării dintre două
lumi opuse. Dintre zeitățile Greciei Antice, tricksteri
sunt Dionysos și Hermes, zeități pe care le asociem și
noi creației lui Botta, primul datorită maniei lucide
necesare poetului pentru a capta viziunile, al doilea
tocmai datorită importanței pe care i-o conferă arta
alchimică și, prin extensie, psihanaliza jungiană.
Așa cum Dionysos este un zeu peripatetic, pornit
într-o luptă existențială cu propriul destin divin, un
dialog agonic cu traseul pe care-l parcurge, ipocritul
Botta, privit de ochii fatali ai Meduzei, se ascunde în
spatele scutului și conjură ființele magice ale
cortegiului său pentru a distrage atenția monstrului. Ni
s-a părut, de la bun început, ciudat (straniu) faptul că
cea mai consistentă figură feminină în poezia acestui
poet e Moartea. Când nu e Moartea în sine, apare
figura iubitei moarte. Nu există o imagine clasică,
erotizată a iubitei — Botta nu scrie poeme de dragoste
< figurile feminine aparțin Thanatosului sau sunt
alegorii. S-a vorbit despre relația Eros-Thanatos în
poezia lui Botta < relația aceasta nu poate fi descompusă
tocmai pentru că cei doi termeni coincid. Atunci când
apare, iubita poartă masca Ofeliei, sau pe cea a unei
fantome rechemate pentru a mărturisi despre lumea de
dincolo. Buzele ei sunt pecetluite de lintiță, chipul e
învăluit de paloarea măștii mortuare, animalele
acvatice s-au înfruptat din carnea ei < nu e nimic
erotizant aici, femeia e un simplu receptacul al
energiilor thanatice, o ofrandă a eului care-și ferește
privirea de chipul înfiorător al Meduzei.
Tricksterul Botta își joacă toate șansele în fața
acestei provocări fatale < mișcările sale sunt bine
calculate, poza sa este cea a unui homme perdu, chiar
în tinerețe are izbucniri care-i marchează
prietenii — poate să sară de la veselia exagerată la o
depresie dintre cele mai profunde. În poezia lui se
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găsesc cele două căi diferite de a accede la dionisiac sau
apolinic < visul și beția / consumul de opiacee. Le
practică pe amândouă cu luciditatea scriitorului
modern, asemeni lui Michaux, care își nota impresiile
din timpul testării lucide a mescalinei, mizerabilul
miracol. Interviurile pe care Botta le acordă sunt alte
găuri în solul posterității, prin care tricksterul se
ascunde pentru a fenta, a nu știu câta oară,
interpretarea. Își fabrică propria mitologie, acest mare
cititor, își construiește propria scenografie, acest mare
cinefil, își scrie propria Ars moriendi, acest mare
scriitor.
Opera lui Emil Botta, un exercițiu continuu de
desfigurare, de transfigurare, de refigurare, nu poate fi
abordată dintr-un singur unghi interpretativ < așa cum
tricksterul Botta se află în continuă mișcare în jurul
propriei poezii, tot așa criticul trebuie să miște tot
timpul oglinda interpretării în jurul acestei reuniuni
valpurgice de personaje purtătoare de mască. Odată
ce-ți permiți relaxarea de a spune < „Așa este !“ riști ca
vreun priculici ascuns între două versuri să-ți surâdă
ambiguu. Interpretarea trebuie să fie circulară, iar
criticul să parcurgă în permanență traseul acesta
circular, neuitând nici o clipă că parcurge un cerc lipsit
de centru. Punctul de greutate se află în afara acestei
circularități, el este însuși chipul Morții.
„Dramele“ poeziei lui Botta au întotdeauna
legătură cu riturile de trecere populare, cu riturile
strâns legate de anotimpuri. Iar aici se face joncțiunea
cu trendul general al poeziei, dat fiind că aceste rituri
au rolul de a îmblânzi natura, de a eufemiza (prin
parodie, prin transformarea trecerii în spectacol)
acțiunea distrugătoare a acesteia. Dar aceste conexiuni
ne-au îndreptat spre un nou făgaș interpretativ < Botta
încearcă să recreeze un limbaj poetic originar <
cadențele poemelor sunt acelea ale textelor care
întovărășesc elementul practic al ritului, de unde și
sentimentul, uneori, că acestea fac parte dintr-un mare
poem originar, fragment al unui limbaj pierdut. Aici
trebuie căutată, cred, metoda poieticii emilbottiene, la
fel ca și cea a scenografiei. Am folosit monumentalul
studiu al lui Robert Graves, The white goddess și, nu o
dată, bănuielile ne-au fost confirmate. Teza principală
a lui Graves este că înțelepciunea poetică europeană are
rădăcini în practica magiei. Principiile acestei magii,
enunțate și păzite de o comunitate închisă, au fost
diseminate și și-au pierdut caracterul de „corp“. Doar
în mod accidental, susține Graves, un poet
contemporan poate avea acces la acea magie, prin
puterea cuvântului. În rest, în practica scrierii de
versuri din contemporaneitate, poetul se aseamănă
vechilor alchimiști care căutau să transforme metalele
ignobile în aur. Diferența ar fi, însă, că alchimiștii știau
să recunoască aurul atunci când îl vedeau (și viceversa).
Botta scrie sub apăsarea unei tensiuni cumplite, el caută
ceva, e stăpânit de un dor fără sațiu, pe care l-am
identificat în dorința de moarte, în impulsul thanatic.
Numai că această revelație îi va sosi foarte târziu, în
preajma ultimelor poeme. Până atunci, căutarea lui va
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fi lipsită de scop „practic“, iar dialogul său cu moartea
va avea un caracter agonic.
Căutarea Zeiței este un act teosofic, o comunicare
cu lumea de dincolo, a zeilor pierduți. Există o singură
mare temă a poeziei, afirmă Graves < Moartea. Pentru
că în Moarte poetul va regăsi impulsul
creator — comuniunea cu Zeița Albă. Pentru a ajunge
acolo, însă, poetul trebuie să treacă prin Purgatoriul
haotic al unei naturi fremătând, o natură scoasă din
țâțâni de dispariția zeiței. Să-l ascultăm pe Botta < „Dar
și eu sunt natură. Am simțit desigur natura ca un
tumult, ca o energie sau ca un sfârșit de lume. Sunt
chinuitul și chinuitorul meu. Eu sunt tirania care mă
tiranizează. Nu cunosc exact din ce regn fac parte <
mineral, vegetal sau animal. Și cum domnia voastră știe
citi în infinit depărtatele stele, spuneți-mi ceva despre
originea speciilor, despre zodia în care m-am născut.
Grație răspunsului se va face lumină cu mine și voi
revedea fabulosul nour de argint. Și mă voi înnora și
voi îmbrăca veșminte de nour. Dar, să știți, nu am fost
o jucărie în mâna de fier a destinului. Destinul am fost
eu.“
În 1972, cu cinci ani înaintea sfârșitului, poetul
Emil Botta nu mai e acel tânăr înfricoșat de tumultul
naturii, care-l făcea în anii tinereții să fugă îngrozit din
calea Întunecatului April. Acceptarea Sinelui ca parte
a naturii, a tumultului subiectiv ca decupaj din cel
general, natural, e un prim pas, prin ritul dionisiac,
către împăcarea apollinică. Dar ce este nourul de argint
dacă nu sursa magică a poeziei ? Și de ce de argint ?
Zeița Albă, matricea poetică, e cea care șoptește, în
limbi de neînțeles, cea care se cere implorată să ofere o
cheie înfricoșătoarelor rime. Aici se află, din nou,
împăcarea acelei tensiuni emilbottiene < poetul
intuiește faptul că deslușirea șoaptelor zeiței va veni
doar odată cu abandonarea vieții. Tensiunea dintre
viață și moarte, trăită cu luciditate, este una închisă <
„sunt chinuitul și chinuitorul meu“. Legătura profundă
și de neocolit dintre moarte și accesul la limbajul
poetic-magic transpare nu o dată în poemele lui Botta,
dar parcă niciodată atât de clar enunțată precum în
Defensio auctoris <
Nu citesc, nu, ci ascult
Cufundat într-o pace,
astfel de plină pace,
că mâinile încep să-mi putrezească
și ele, în pace.
Nu înțeleg lucru mare,
Dar ceea ce aud
Mult, mult îmi place.
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Plăcerea de a călători
Lui Miguel A. Zapata,
călător prin universuri minuscule

P

oate că nu vă plac autobuzele< aşteptarea
în
staţii,
înghesuiala
printre
necunoscuţi, indiferenţa şoferilor, inconfortul de a
sta în picioare, frânele care ne aruncă înainte sau
înapoi pe neaşteptate. Poate chiar vi se pare că a
merge cu autobuzul e un semn de sărăcie, dacă ne
gândim la legendarele taxiuri, la cât glamour oferă o
limuzină, la cât de ieftine sunt zborurile low cost.
Însă mie mi se pare fascinant să merg cu
autobuzul. Mă simt bine înconjurat de mirosul
inconfundabil de plastic, de graba zilnică şi de
aburul de pe sticlă. Mă bucur de viteza aproape
imperceptibilă şi mă încântă să-mi văd cartierul prin
geamul autobuzului. Poate vi se pare ciudat ceea ce
vă spun, dar aici, înăuntru, toate chipurile au ceva
cunoscut, ca şi cum ar fi mereu aceleaşi. Cine nu a
văzut, în fuga unui autobuz, un om care te priveşte
ca şi cum ar vrea să-ţi spună ceva> cine, urcându-se
într-una dintre aceste planete ce orbitează pe străzile
oraşului, nu s-a gândit că printre pasageri va întâlni
un cunoscut pe care va trebui să-l salute?
Ştiu că în zilele noastre toată lumea preferă
avionul, că există colecţionari de bilete de zbor şi că
mulţi au făcut deja de câteva ori înconjurul lumii,
însă pe mine mă interesează numai itinerariile
scurte. Prefer să urc de la staţia din faţa casei mele şi
să studiez perechea de îndrăgostiţi ce se pipăie pe
locurile din spate, tinerele visătoare, pe acest
neaşteptat prieten al şoferului, care, pentru a-şi da
importanţă faţă de ceilalţi călători, îl întreabă dacă îl

deranjează de la condus> bătrânelul ce-şi petrece
dimineţile aici, înăuntru, pentru că e cald> studenţii,
cu o mână ţinând cărţile, cu cealaltă agăţându-se de
bară> doamna ce se uită pe rând la toţi ca şi cum ar
trebui să-şi dea acordul pentru fiecare> tânăra
cochetă care umple autobuzul cu roşul buzelor ei şi
cu privirile sale furişe> sau această femeie matură, cu
expresia ei plină de tristeţe şi tăcerea ei insondabilă,
ce ne propune o enigmă pe care trebuie să o
rezolvăm noi, pasagerii.
La ce bun să vezi vulcani, să străbaţi râuri, când
într-un autobuz găseşti nenumărate mistere?! Aici
se află cei ce se îndreaptă către un loc unde nu-i
aşteaptă nimic bun şi stau cu privirea în jos şi fac
gesturi de preocupare> şi cei care se apropie de
parbriz din nerăbdarea de a ajunge cât mai repede.
Şi cei care încă rumegă o conversaţie avută cu puţin
timp în urmă şi cei cu totul absorbiţi de propriile lor
gânduri. Şi mai suntem şi noi, desigur, cei care ne
bucurăm de traseu pur şi simplu, liniştiţi de torsul
motorului, atenţi la detalii de care nu-i pasă nimănui.
Mi se întâmplă uneori să văd cum ne apropiem
de staţia mea şi autobuzul trece mai departe, fără să
oprească. Nu contează. Oricum, autobuzul îşi va
urma traseul prin oraş şi mai devreme sau mai târziu
va trece din nou pe acolo. Până atunci, vor urca şi
vor coborî alţi oameni, deşi vor părea aceeaşi. Ce
taxiuri, sau limuzine, ce avioane ori vase de
croazieră?! În autobuz te simţi ca acasă.

Traducere din limba spaniolă
de Marin Mălaicu-Hondrari
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“Élevé par Dante, dont il fut l’un des maîtres, au premier rang des troubadours, salué par
Pétrarque comme un « gran maestro d’amore », « fra tutti il primo », Arnaut est sans doute
le représentant le plus illustre et le plus doué du trobar ric. ... La pièce aurait été écrite par
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sirventés ....”
Pierre Bec
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delfiniennes), Arnaut Daniel évoque la figure de sa dictée comme une femme (dite n’Ayna),
dont le corps est rompu en un point (le corn, que la minutie des philologues essaie vainement
d’identifier comme quelque orifice ou sphincter féminins), duquel, en un sorte de tempête
alchimique, toute la vie menace de sortir sous forme de mystérieuse viscosité, fumée fétide
et humeur bouillante.”
Giorgio Agamben

Pòis Raimons e Truc Malècs
Pòis Raimons e Truc Malècs
Chapten n’aiman e sos dècs,
Enan serai vielhs e canècs
Ans que m’acòrt en aitals prècs
Don puòsca venir tan grans pècs>
Qu’al cornar l’agra mestiers bècs
Ab que’lh traissés del còrn los grècs>
E pòis pògra ben issir cècs
Que’l fums es fòrtz qu’ieis dins dels plecs.

E no’is coven que dòmna bais
Aquel que cornès còr putnais.
Bernartz, ges eu non m’acòrt
Al dich Raimon de Durfòrt
Que vos anc mais n’aguessetz tòrt,
Que si cornavatz per depòrt,
Ben trobavatz fòrt contrafòrt,
E la pudors agra’us tòst mòrt,
Que peitz òlh non fa fems en òrt<
E vos, qui que’us en desconòrt,
Lauzatz en Deu que’us n’a estort.

Ben l’agra òps que fos becutz
E’l bècs fos loncx et agutz,
Que’l còrns es fèrs, laitz e pelutz
E nul jorn non estai essutz,
Et es prion dins la palutz
Per que relent’ ensús lo glutz
Qu’adès per si cor ne rendutz>
E non vòlh que mais sia drutz,
Cel que sa boch’ al còrn condutz.

Ben es estòrt de perilh
Que retrach for’ a son filh
E a totz aicels de Cornilh>
Mielhs li fora fos en issilh
Que la cornès en l’enfonilh
Entre l’eschin e’l penchenilh
Lai on se legon li rovilh>
Ja no saubrà tant de gandilh
No’lh compissès lo gronh e’l cilh.

Pro i agra d’utres assais,
De plus bèls que valgron mais,
E si En Bernartz se n’estrai,
Per Crist, anc-no’i fetz que savais,
Car l’en pres paors et esglais.
Car si’l vengués d’amont lo rais
Tot l’escaldèra’l còl e’l cais>

Dòmna, ges Bernartz non s’estrilh
Del còrn cornar ses gran dozilh
Ab que seire’l trauc del penilh,
Puois poirà cornar ses perilh.
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Although Raimon and Troc Malic

Deși Raimon și Malec Troc

Although Raimon and Troc Malic
With Lady Enan on everything stick
My hair will have grown grey and slick
Before resorting to such tricks
Whose dangers’d make one deadly sick>
But in order to horn, you’ll need a beak
To pull the pearls out of the chink
Lest you get blinded while you tweak—
The fumes that leak out are that thick!

Deși Raimon și Malec Troc
Doamnei Enan i-urmează-n foc,
Mie s-albesc fi-va-mi soroc
Până să intru în așa joc
Multor primejdii bun mijloc>
Căci de-a sufla îți trebuie-un cioc
Să tragi din goarnă perle-n scoc>
Și poți chiorî de ambii ochi –
Grozave fumuri ies pe loc!

To have a beak—that need is strong,
A beak that’s really sharp and long,
For the horn is hairy, ugly, funk,
And never dry, since always dunked
Deep in the boiling marshes sunk
The rot in there has always stunk
And blistered badly, spurting out>
Picking a lover would be wrong
Who’s kissed the horn with lips and tongue.

E musai ciocul, nesmintit,
Un cioc prelung și ascuțit,
Căci cornul hâd, păros, cumplit,
Ce nu-i uscat un ceas cinstit,
În mlaștini e-așa-mpotmolit
Că fermentând căznit, mocnit,
Scoate bulbuci necontenit>
Și nu-i bun cela de iubit
Ce-n goarnă gura și-a proptit.

More testimony can be borne
Of greater pitch and detailed form>
Bernart did flee just like a storm,
Christ! not for being a poltroon>
Yet fear and loathing seized him on—
The squirting spring up on the knoll
Could’ve scalded neck and cheekbone>
And, what lady would kiss in her turn
One who has horned a stinky horn?

Și alte probe-s cunoscute,
Mai clare, pân-la amănunte>
Bernart fugi de-așa redute,
Doamne, nu fără virtute>
Groaza, chiar, poate să ajute –
De sus, izvorul, în volute,
Pe gât și fălci putea să-l ude>
Și... ce doamnă-ar vrea să îl sărute
Pe cel gornind goarna ce pute?

Soothly, Bernart, I am in no accord
With Maister Raymon of Dorfort—
In paying dues you fell not short>
For had you horned the diddling port
You’d have quiggle-nosed a counterfort,
And died> the icon’s back’s a horde
Of manure ghouls haunting a queynte court…
Those jesters cavil you’re no sport?
For being spared, do praise the Lord!

Eu nu pot să îi țin isonul
Lui Raymon Dorfort, ighemonul,
Cum c-ăsta ar fi pocinonul>
Nu, de-ai fi gornit pomponul,
Ț-ieșea pe nas tot ghinionul –
Mureai> că-n dos, iconu-i lighionul
De balegi, împuțind cotlonul...
Spun unii c-ai sfeclit canonul?
Tu, c-ai scăpat, cântă-i lui Domnul!

So good he dodged the danger’s blows
That would’ve struck his son also
And all the Cornilhs in a roll>
Better an exile than staying home
To stoop amenably, and humbly blow
The funnel behind the crotch’s prow
That rust and blood may spill and throw.
O that would smear him before he knows
Both on his eyebrows and his nose.

Bine-a scăpat dintr-un peril
Ce-ar fi răsfrânt și pe copil
Ca și pe toți alde Cornilh>
Mai bine-ar merge în exil
Decât să stea suflând umil
În pâlnia noadei, sub pistil
Ce sângeră rugini tiptil.
Că l-ar borși, de nu-i vigil,
Tot, pe sprâncene și maxil.

Dear Lady, Bernart can’t really horn
Without a strong plug being stowed
Deep in the crotch’s hidden porthole.
He’ll then horn free from fortune’s blows.

Doamnă, pentru Bernart e inutil
Gornitul făr-un cep abil
Înfipt în bortă-n, ’n dos gracil.
Atunci gorni-va făr’ peril.

Traducere din limba occitană
de MARGEnTO

Translated from the Occitan
by MARGEnTO
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Samurai Song

Cântecul samuraiului

When I had no roof I made
Audacity my roof. When I had
No supper my eyes dined.

Când nu am avut acoperiş, am făcut
Din îndrăzneală acoperişul meu. Când
N-am avut ce mânca, ochii mei au cinat.

When I had no eyes I listened.
When I had no ears I thought.
When I had no thought I waited.

Când nu am avut ochi, am ascultat.
Când nu am avut urechi, am gândit.
Când nu am avut gânduri, am aşteptat.

When I had no father I made
Care my father. When I had
No mother I embraced order.

Când n-am avut tată, am făcut din
Grijă tatăl meu. Când n-am avut mamă,
Am îmbrăţişat ordinea.

When I had no friend I made
Quiet my friend. When I had no
Enemy I opposed my body.

Când nu am avut prieteni, mi-am făcut
Din tăcere un prieten. Când n-am avut
Duşmani, m-am împotrivit trupului meu.

When I had no temple I made
My voice my temple. I have
No priest, my tongue is my choir.

Când nu am avut templu, mi-am făcut
Din voce un templu. Nu am niciun
Preot, limba e corul meu.

When I have no means fortune
Is my means. When I have
Nothing, death will be my fortune.

Când nu am din ce trăi, trăiesc
Din noroc. Când nu voi mai avea nimic,
Moartea va fi averea mea.

Need is my tactic, detachment
Is my strategy. When I had
No lover I courted my sleep.

Nevoia este tactica mea şi unica strategie
E detaşarea. Când nu am avut parte
De dragoste, mi-am curtat somnul.

Traducere în limba română
de Claudiu Komartin
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Mâine, pe vremea asta
Stau în bucătăria plină de fum
şi fumez şi tuşesc şi-mi trag nasul
(n-ai vrea să mă auzi acum)
citesc iarăşi cartea ta şi gândurile-mi fumegă
şi nu ştiu când te voi revedea.
Atunci, când m-ai luat cu taxiul
eram nişte oase pline de frig
tăceam cu îndârjire
rulam pe bulevarde
habar nu aveam pe unde sunt
şi-ţi strângeam degetele până la os
şi noaptea cobora din cerul îngheţat.
„să nu mă muşti de încheietură,
ziceai,
acela-i locul morţii”
adunai la piept un şal şi trei flori
taxiul plecase demult
miezul nopţii se risipise printre beri
şi vin fiert şi scrumiere
iar noi eram tot mai convinşi că vom muri
mult nu mai aveam cum să o ducem
şi tu ai zis „să mergem într-un loc frumos
să găsim ceva curat
o încăpere caldă
să nu ne ia Dânsa aşa, direct din crâşmă
să ne punem şi noi nişte haine mai acătării
să ne mângâiem puţin”.
… şi umbrele păsărilor lăsau pete întunecate pe covorul tău
peste parcarea scrutată de la pervaz
gânduri de noapte ale unei minţi melancolice
ţigară aprinsă de la ţigară
un cadavru într-o bucătărie plină de fum
la trei metri de pământ
între betoane
mă întreb dacă dormi – eşti ca o cârtiţă,
nu ştiu ce faci toată ziua
iar noaptea, când te ţin în braţe, sapi galerii –
şi tristeţea abureşte toate geamurile
şi toate paharele
şi pulverizează toate gesturile
şi organele toate
până când îţi spun<
dacă nici acum nu va ţine
dacă nici noi nu vom putea trăi împreună
atunci s-o ia naiba de viaţă
cu iubirea ei cu tot.
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Provizoriu

Detectivii sălbatici

Pe un câmp nesfârşit
crivăţul poartă aroma de
levănţică uscată a zăpezii
şi oasele grele ale gerului
izbesc în iepuri îngheţaţi.
fruntea inexpresivă a orizontului
a căpătat ceva din rezonanţa
unui baston de orb.
un copil prăbuşit
clipeşte repede
îşi priveşte palmele ca pe două
fotografii cu părinţii săi.
umbra unui patinator melancolic
alunecă peste râul îngheţat.

din locul său de baştină
Roberto Bolaño mă încuraja<
nu plânge Marin, copil-Rimbaud
inimă tristă
armă purtătoare de lumină într-un ţinut friguros.
apoi ieşea pe balcon,
contempla câmpia de sticlă
unde dormitau detectivii lui sălbatici
– nişte mexicani, toţi până la unul.
auzeam cum vorbeşte singur
sau poate mi se părea.
mă prindea somnul,
aţipeam,
el nu mai revenea niciodată.
detectivii lui sălbatici
se trezeau pe rând,
se încurajau,
îşi lustruiau armele.

clipă de clipă visezi.
clipă de clipă îţi smulgi rânduri de haine,
rânduri de zăpadă,
toată noaptea îţi întorci faţa
către un trup care se apropie
ca un înotător de mal.
clipă de clipă nu mai eşti
decât o maşinărie de tocat aerul
expusă unei lumini indecente.

Lămurire
tu ce ai?
am o mamă moartă.
am un tată mort.
sunt un îndrăgostit care are probleme
cu scrisul.
tot ce fac e umbră şi scrum.
beau un ceai cald
mă uit pe fereastră
telefonul mi-e mort
mi-e tare dor de tine.
orice altceva e o infecţie.
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Margaret Thatcher – the milk snatcher!
Felix nicolau

R

nonconformista Charlotte Gainsbourg, fiica
celebrului Serge Gainsbourg (cine nu-şi aduce
aminte cu frisoane de scandalosul clip Lemon
Incest?). Pe scurt, tatăl a patru minori moare într-un
efort stupid de a anihila natura – respectiv
cimentarea grădinii –, iar copiii rămaşi în seama
unei mame bolnave şi-o cam iau în cap. Bine,
îndârjirea de a acoperi pământul cu ciment poate fi
văzută şi ca o acţiune de civilizare a unei periferii
dezolante, depopulate şi părăginite. Abia la moartea
mamei fraţii realizează că soarta lor va fi să ajungă
la majorat risipiţi prin orfelinate. Unica posibilitate
de rezistenţă este ascunderea cadavrului în pivniţă,
într-un cufăr metalic peste care se toarnă ciment.
Incestul are iniţial o latură obscenă, dar apoi este
înţeles ca substituire a rolurilor parentale de către
fraţii mai mari. Abia când cimentul care maschează
cadavrul crapă, eliberând mirosul pestilenţial, iubitul
gelos al fetei, intrus în clanul izolat la periferia
devastată, descoperă secretul macabru.
Scriitorul a declarat adesea că esenţa romanelor
sale este invazia zonei publice în alveola privată. Mai
precis, ruinarea fericirii intime de către evenimentele
exterioare, de către istorie. Şi personajele lui
încearcă, precum cele ale lui Eliade, să iasă din
istorie. Doar că fiind prea puţin iniţiate în ritualurile
evitării istoriei, ele recurg la subterfugii jalnice sau
terifiante. Jack, fratele sedus de Julie, sora mai mare,
se refugiază în sesiuni de masturbare şi în viziuni
monstruoase inspirate de lecturi fantasy. Or, ieşirea
din istorie solicită pregătire şi luptă – nu este un
evazionism.
La fel de nepregătiţi pentru istorie sunt şi tinerii
căsătoriţi din miniromanul Pe plaja Chesil (On
Chesil Beach, 2007). Doi tineri, o violonistă,
Florence Ponting, şi un absolvent de istorie, Edward
Mayhew, se căsătoresc în 1962, nu cu mult înainte
de declanşarea revoluţiei sexuale. Muziciana îşi
trăieşte atât de intens abstracţiunea artistică, încât
este oripilată până şi de sărut, ca să nu mai vorbim
de actul sexual. Frigiditatea ei are la bază un
puritanism care percepe căsătoria ca pe o datorie. Şi
dacă nu este vorba despre frigiditate, ci despre
spiritualizare? Tânărul soţ reprezintă istoria, viaţa

omanele lui Ian McEwan sunt numai
bune pentru studiul în laborator al
mişcării unui scriitor către mainstream. Iniţial considerat un propagator al shocklit-ului, McEwan a devenit cu timpul tot mai canonic< în teme, în tratarea
temelor, în stil şi limbaj, precum şi în strategiile narative la care recurge. Adesea canonic înseamnă aluziv, excesiv de elaborat, cuminte în limbaj, perifrastic
şi lipsit de suspans. Indiferent că în postmodernism,
sub presiunea studiilor culturale, canonul şi-a lărgit
stomacul pentru a cuprinde (paradigmatic şi sintagmatic) exemple din toate culturile, criteriile de selecţie
au rămas cam aceleaşi. Pentru că un adevărat canon
este plin de bun-simţ. Ceeea ce nu ştiu cât de bine îi
face literaturii.
O scurtă comparaţie cu mai vârstnicul Don
Delilo este revelatoare. Romancierul american
debutează cu romane considerate neglijente,
inspirate din cotidianul pestriţ, şi ajunge faimos
datorită „cărămizilor” Underworld, White Noise,
Cosmopolis şi Libra. După care revine la romane
mai puţin gigantice, ceea ce i se va şi reproşa (de
către critici, să fim clar înţeleşi). McEwan urcă încet,
dar sigur, către masivitate şi atinge punctul
culminant cu Atonement. După care revine la
mărimea S cu Pe plaja Chesil (On Chesil Beach).
Monumentalitatea bine strunită începe să devină
idealul favorit, după cum reiese dintr-un interviu cu
Jonathan Noakes< „I think architecture really makes
for clarity, and it’s clarity that I’m most interested in
in the sentences too – not principally music, but
precision and a strong visual clarity” (Ian McEwan
– the Essential Guide, 2002)

• Cei doi McEwan
Propriu-zis, avem doi McEwan< unul al
romanelor nervoase şi detabuizante şi altul al unora
literaturizate şi culturale. Primul scrie despre cum se
ajunge la incest atunci când fraţii rămân orfani (The
Cement Garden, 1978> Grădina de ciment).
Călduros recomand şi filmul făcut după roman, cu
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reală care îi invadează turnul de fildeş, alcovul
virginal. Mariajul lor eşuează rapid nu atât din cauza
frustrării sexuale, cât din cauza lipsei de comunicare.
Mă gândesc automat la Fred Astaire, care spunea că
este imposibil să atingă perfecţiunea în dans până nu
se culcă cu partenera lui. Mă gândesc şi la Cioran,
care era de părere că frecventarea bisericilor şi a
bibliotecilor scade libidoul. Dovadă că Simon Boué
l-a iubit ca pe un copil răsfăţat, plin de toane şi cu
plecări neanunţate. Dovadă că Cioran îi reproşa
tânărului Eliade că a putut renunţa la o intelectuală
ca Sorana Ţopa, actriţa mereu în vervă teoretizantă.
Or, iată, Eliade nu cerea chiar atât de mult de la o
femeie...

• Fetişizarea profesionalismului
Tematica favorită devine mai subtilă odată cu
Amsterdam (1998). Aici, recent decedata actriţă
Molly Lane bântuie prezentul foştilor ei amanţi.
Anume trei – Julian Garmony, politician din
opoziţie, în plină ascensiune, Vernon Halliday,
jurnalist, şi Clive Linley, compozitor de muzică
clasică. Profesiile nu sunt deloc întâmplătoare<
politicianul este un radical de dreapta care se
manifestă anti-european şi xenofob, jurnalistul este
un cinic care, din motive de supravieţuire a ziarului
pe piaţă îl transformă din broadsheet serios într-un
tabloid agresiv, iar compozitorul se chinuie să îşi
regăsească inspiraţia în vederea scrierii Simfoniei
mileniului, pentru care încasase deja onorariul şi
care urma să fie interpretată în premieră la
Amsterdam. Toţi trei au laşităţile lor, aşa cum şi
amanta comună le avusese pe ale ei. De pildă, deşi
spontană şi lipsită de constrângeri, Molly se mărită
cu un bărbat rigid, cu înclinaţii afaceriste, pentru că
numai el ar fi putut avea grijă de ea la bătrâneţe.
Siguranţa senectuţii este plătită cu libertatea – va fi
separată de prieteni. De altfel, Molly se stinge
complet sclerozată, spre oroarea foştilor iubiţi, care
îşi propun să moară lucizi. Revenind la laşităţi,
jurnalistul îl şantajează pe politician cu nişte
fotografii în care acesta apare îmbrăcat în accesorii
feminine alături de Molly. Şantajul se întemeiază pe
principiile politicianului, care condamna devierile
sexuale. Însă lovind în el, Vernon loveşte şi în
memoria lui Molly. Este ceea ce nu îi poate ierta
muzicianul. Intenţia lui Vernon este bună<
compromiterea unui individ care se anunţă periculos
pentru viitorul Regatului Unit. Problema este că
modalitatea de atac se dovedeşte penibilă,
neprofesionistă. Paradoxal, imaginea lui Julian va fi
salvată de profesionalismul soţiei acestuia, pediatru
reputat, care acceptă să vorbească public în apărarea
soţului infidel. Prin ricoşeu, Vernon este cel care se

Ian McEwan
distruge profesional. Acelaşi mit al profesiei
funcţionează şi în cazul compozitorului. El se retrage
în regiunea Marilor Lacuri pentru a putea compune.
Hălăduind pe dealuri, la un moment dat observă o
femeie agresată de un bărbat, dar preferă să stea la
distanţă, notându-şi în carneţel câteva fraze muzicale
care i se par geniale. Scuza pe care şi-o oferă sieşi este
că probabil cei doi erau soţi în plină ceartă. Ulterior,
în timpul repetiţiei finale de la Amsterdam, îşi dă
seama că Simfonia mileniului e doar o compilaţie
din influenţele muzicale pe care le suferise de-a
lungul vieţii. Evident, McEwan ironizează fetişizarea
profesionalismului din vremea Doamnei de Fier,
Margaret Thatcher, un soi de Băsescu al nostru, cu
deosebirea că ea nu şi-a trimis troglodita în
Parlament. În avântul ei liberal de a diminua
cheltuielile sociale, baroneasa a ajuns să suprime
până şi laptele pe care îl primeau şcolarii – de unde
sloganul Margaret Thatcher – the milk snatcher!
După insatisfacţia profesională, Clive află că cel care
agresa femeia chiar sub ochii lui era un violator în
serie, intens căutat de poliţie. Arta poate produce
capodopere sau rebuturi, posteritatea rămâne să
decidă, ceea ce face ca acţiunea morală să fie
imperativă, fără amânare. Actul artistic nu justifică
neimplicarea etică, pare a spune McEwan. De unde
şi finalul în anticlimax – Vernon şi Clive sfârşesc
euthanasiaţi, drogându-se reciproc în vederea unui
act medical pe care nu şi-l mai doreau. Scriitorul
rareori are milă faţă de personajele care comit erori
grave.
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• Keats încă face victime

• Păcatul cunoaşterii fragmentare

Semne de sensibilitate la canon dăduse McEwan
încă de la scrierea romanului Durabila iubire
(Enduring Love, 1997). O poveste despre verificarea
dragostei şi fundamentarea sentimentului. Un cuplu
de vârstă mijlocie, Joe Rose şi Clarissa Mellon, iese
la iarbă verde pentru a-şi serba aniversarea. Exact
atunci observă un balon scăpat de sub control în
nacela căruia se află un băieţel de 9 ani. Bunicul
acestuia strigă disperat, aşa că mai mulţi bărbaţi îi
sar în ajutor şi se agaţă de frânghia cu care fusese
priponit balonul.
Greutatea lor nu este suficientă pentru a
împiedica înălţarea, ceea ce îi face să cedeze unul
câte unul. Un singur om, John Logan, nu dă drumul
frânghei, iar asta îl va costa viaţa. Balonul va ateriza
ceva mai departe cu băieţelul în siguranţă, însă un
om a murit. Parabola despre lipsa de unitate a
britanicilor şi prăbuşirea imperiului este evidentă.
S-ar putea foarte bine spune că McEwan este
specialist în montarea haosului ironic. Un fel de zeu
auctorial se asigură că personajelor li se vor întâmpla
cele mai bizare lucruri, dându-le destinele peste cap.
De pildă, în timp ce Joe se agaţă de frânghia
balonului va nimeri faţă în faţă cu Jed Parry. Pornind
de la o singură privire intensificată de adrenalina
momentului, acesta decide că Joe îl place foarte mult.
În consecinţă, se îndrăgosteşte instant şi îl va urmări
pe Joe obsesiv. Ba chiar şi încearcă să îl împuşte din
gelozie. Jerry ar suferi de sindromul lui Clerambault,
responsabil pentru iluzionarea erotică. Un tip de
săgeată a lui Cupidon trasă doar într-un singur piept,
nu în două.
Scriitorul britanic este mare fan al psihologiei
evoluţioniste şi al experimentelor ştiinţifice. Nici nu
ne putem da seama dacă este scientist sau doar se
amuză. Dar, întrucât se declară ateu, trebuie să-l
credem pe cuvânt că nu venerează nici ştiinţa.
Tot de la viziunea ştiinţifică, raţională asupra
lumii, pleacă şi disensiunea între Joe şi Clarissa.
Aceasta îl consideră pe partenerul ei la fel de
încăpăţânat în încercarea de a explica totul în funcţie
de coordonatele raţiunii precum un copil. Joe este
confuz şi se întreabă dacă iubita lui nu îl consideră
cumva extrem de inocent. Clarissa lucrează la o teză
de doctorat despre romanticul cu vederi clasice John
Keats, cel care vorbea despre imaginaţie şi miracol,
despre intelectul imaginativ. Exact ceea ce nu îi este
specific lui Joe. Întâmplările bizare din viaţa lui îl vor
determina să îşi relaxeze grila algoritmică prin care
vedea lumea, iar acest fapt va avea ca efect refacerea
cuplului, aşa cum fusese el în deschiderea
romanului.

Cu adevărat canonic, pe faţă, este McEwan în
Ispăşire (Atonement, 2001). Povestea în sine, cu
meandrele ei postmoderne, ar fi interesantă< Briony,
o fetiţă de 13ani, scrie o piesă, The Trials of Arabella,
pe care verişorii ei ar urma să o interpreteze. Cum
verişoara ei, Lola, îşi adjudecă rolul principal, Briony
renunţă la piesă şi caută alte mijloace de a ieşi în
evidenţă. Un excelent mijloc de consacrare este să
semnalezi violuri închipuite şi să bagi lumea la
puşcărie. Este cazul lui Robbie, tânărul educat pe
banii familiei, care scapă din închisoare cu condiţia
să se înroleze. În tradiţie fowlesiană, autorul oferă
mai multe finaluri, ba ne şi scutură când aflăm că
întreaga poveste este spusă de Briony, septuagenară
şi scriitoare de succes, însă atacată de scleroză. Nu
vom şti nicicând dacă Cecilia şi Robbie s-au regăsit,
pentru că Briony oferă mai multe posibilităţi, însă
acesta este un biet artificiu narativ fumat de ceva
vreme. Mai important este că McEwan scoate în
evidenţă ceea ce Karl Popper numea gândire tezistă<
important nu este să cunoşti adevărul, ci să impui
adevărul care îţi convine. Apoi, mai apare şi motivul
narcisist al nevoii de a fi în centrul atenţiei. De aceea,
Atonement este un roman al fetiţelor perverse, în
sensul ieşirii cu orice preţ în evidenţă. Lola nu
recunoaşte cine a violat-o, iar Briony se grăbeşte să
acuze pentru a nu pierde momentul de glorie –
atenţia tuturor, în calitate de principal martor
acuzator. Romanul mai poate fi citit şi ca o satiră la
adresa narcisismelor scriitoriceşti – nevoia de a
construi universuri compensatorii în care autorul să
fie zeu suprem. McEwan se descurcă fabulos la
capitolul ironiei subtile, însă faptul că se străduieşte
să scape de acuzele că e un scriitor morbid îi
afectează grav meşteşugul. Amânările devin oţioase,
descrierile obositoare, chiar dacă sunt impregnate de
elemente cheie în descifrararea înţelesurilor. Până la
urmă, şi indiciile narative ţes o plasă inutil de deasă.
Fiecare statuie, vază, fântână sau dispunere a
obiectelor în general are un rol de trimitere culturală.
O intertextualitate şi arhetipologie care tind să arate
doar cât de serios şi simfonic poate fi scriitorul. Totul
devine o fugă bachiană în cheie postmodernă. Dar,
cum se spune, you can’t eat your cake and have it!,
nu poţi alerga după doi iepuri, unul de casă şi altul
sălbatic. Ceea ce oboseşte la acest romancier,
altminteri atât de talentat, este că niciodată nu lasă
hăţurile naraţiunii din mână. Ştie exact care va fi
soarta personajelor şi finalul povestirii încă înainte
de a începe să scrie cartea. Jazz-ul nu îl pasionează
deloc...
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Józef czechowicz

Józef Czechowicz (n. 15 martie 1903, Lublin> d. 9 septembrie 1939, Lublin) – poet polonez
din avangarda interbelică, în anii ‘30 a fost puternic legat de Grupul literar „Kwadryga”. A
fost redactor la câteva reviste și a lucrat pentru Radioul polonez. În 1913 şi-a început studiile
la Şcoala rusească> datorită străduinţelor mamei şi rudelor, ştia deja să citească şi să scrie
în polonă. Când, doi ani mai târziu, în 1915, Lublinul a fost ocupat de austrieci, Czechowicz
s-a mutat la prima şcoală în limba polonă, nou creată, pe care a şi absolvit-o cu distincţie în
1917. A lucrat ca învăţător în satul Słobódka, într-o şcoală iezuită, aflată în regiunea Vilnius.
În 1923 este co-fondator al revistei literare „Reflectorul”, în care va debuta cu „Povestire
despre coroana de hârtie”. Primul său volum de poezii, Kamień (Piatra), apare în 1927 şi
este foarte bine primit de critică. În 1930, Ministerul Cultelor şi al Instrucţiunii Publice îi
acordă o bursă în Franţa. După revenirea în ţară, devine redactor al suplimentului literar
al publicaţiei Pământuri lublineze (Ziemia lubelska). Colaborează cu Franciszka Arnstein
şi fondează împreună Asociaţia Literaţilor din Lublin, care avea ca scop cuprinderea tuturor
scriitorilor din voievodatul Lublin. În 1933 s-a mutat la Varşovia, iar după izbucnirea celui
de-Al Doilea Război Mondial a revenit în oraşul natal, împreună cu personalul evacuat al
Radioului polonez. Şi-a pierdut viaţa în timpul bombardării Lublinului, în împrejurări care
amintesc în mod izbitor de decesul personajului din poezia „Żal” („Jale”). Printre volumele
sale se numără Baladă din cealaltă lume (1932), Pietrele vechi (împreună cu Fr.
Arnstein,1934), nimic mai mult (1936), nota umană (1939).
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PĘDEM

ÎN VITEZĂ

Światło fosforyzujących drzew przepala kościane
wieże
drgnęło i potoczył się po płytach samochodów
potok
ulicę Złotą ośnieżył
kłębem bębniącym benzynowego dymu
zabłękitnił na złoto

Lumina copacilor fosforizanţi aprinde turnurile osoase
a vibrat şi torentul s-a revărsat pe table de automobile
strada Złota s-a umplut de zăpadă
suluri de fum benzinar s-au făcut aurii din albastru azur

W rozwiewaniu się welonów i grzyw
widać jasno że maszyna pieści
krajobrazy się rwą
lecieliśmy przez czarne mokre miasto
naraz błysło przedmieście
wachlarze kratkowanych niw
Chrzęści żywioł pszeniczny
każdy kłos inny
jednak na wszystkich polach starej ziemi
tysiącami się znajdą jednakowe
co rok takie same ma Reims i Przemyśl
a wszystkie złotopłowe
Jeden taki zasuszony w kajecie
przy innym kosą przecięty skonał zając
trzeci w brudnych rączkach trzymając
opowiadały mi dzieci
że za plecami skrzydła mają
(opalone ciałka dziewcząt pachniały nad rzeką
jak prerie)
teraz mknę bez skrzydeł na białym citroenie
wiatr klaszcze nad mym pędem jak w cyrku
galerie
pszenicę pochyla nad ziemię

În fluturare de voaluri şi coame
se vede clar că maşina te flatează
peisajele se năpustesc de amiază
zburam noi printr-un oraş negru murdar
deodată a lucit periferia
ca o prevestire a ogoarelor difazate
Se zburleşte fenomenal grâul
fiecare spic este altul
însă
pe toate câmpurile vechilor pământuri
se găsesc cu miile identice
în fiecare an găsim la fel la Reims şi la Przemyśl
toate sunt aurii-cenuşii
Unul altfel s-a uscat
în caiet presat
lângă altul un iepure sărman
a pierit de coasă
al treilea în mâini murdare s-a topit
mi-au povestit copiii
că pe umeri au aripi
(trupşoarele bronzate ale fetelor aveau parfum de râu
din prerie)
acum gonesc fără aripi într-un citroen albicios
vântul bate din palme la viteza mea
precum la circ în galerie
şi-apleacă spicele la pământ

Jeden kłos dwa trzy kłosy
nieskończoności płowe włosy
giną rząd za rzędem
za moim i nieskończoności pędem

Un spic două trei spice
buclele galben-cenuşii
ale infinitului
dispar rând pe rând
din viteza mea
şi a infinitului

KNAJPA

CRÂŞMA

Tłumnie mijały się auta
cętkowane kręgami lamp
wracano z rautu

Automobile trec mulţime
pătate pisiceşte de faruri rotunde
ne-ntorceam de la agapă
Braţe goale cu brăţări se aplecau spre caldarâm
paralel la nivel şi oblic
din gesturile damelor
deduceam că vor să-şi petreacă seara în cabinete
să bea-ndelung şi cu plăcere

Nagie ramiona w bransoletach pochylały się nad
brukiem
równolegle poziomo i w ukos
z gestów dam
wynikało że chcą spędzić wieczór w gabinetach
pić wesoło i długo
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KONIEC REWOLUCJI

SFÂRŞITUL REVOLUŢIEI

Marszczyła się ceglasta woda
przygnębiały ją domy ceglaste
żeglowała czarna łódź niepogoda
nad miastem

Şi-a-ncruntat apa cărămizie frunţile
presate de casele de cărămidă
plutea barca neagră a vremii rele
deasupra oraşului ca o silfidă

Dudnił deszcz o deseczki i deszczułki
na dziedzińcach tartaków zaśmieconych wilgotna
trocin>)
na niebie było ciemno chmurno jak w zaułku
za niebem było sino
Mokro biły pomokłe sztandary
dymy zataczały się na bruku
spitym mglistorudawym pożarem
giędził z parkanów gruby druk

Ploaia ţârâia pe scânduri şi şipculiţe
în curţi şi pe joagărele pline de talaş
pe cer era-ntuneric noros ca-ntr-o fundătură
de oraş
dincolo de cer se zărea un albăstriu pe iţe
Stindardele muiate erau ude toate
fumul se rotea pe caldarâm
beţivănit de un roşu-ceţos incendiar
se chiora la tine litera mare de tipar
de pe garduri

Z dalekiej drogi mlask błota
salwy drą zmierzch koło koszar
a przedmieściem
przesuwało siy już w piosence gawrosza
w nieustannych mitraliez terkotach

De pe drumul depărtat plescăit de baltă
salvele cutremură apusul dincolo de cazarmă
iar prin mahala
se prelungea deja în cântecelul lui Gavroche
în ţăcănituri neostoite
de mitraliere

ŚMIERĆ

MOARTEA

Za ścianą płaczą dzieci
Ona do mnie mówi
Oddycham lodowym kwieciem
nieznanych równin

Dincolo de perete plâng copiii
Ea îmi spune ceva
Respir floarea de gheaţă
din câmpii necunoscute

A tam kołysanki
a tu chust poszum
nie ma nic gorętszego cichszego od jej głosu
Na próżno żyję myślę chodzę tylko przed Progiem
a gdy płynę przez miasto wieś
szumię lasami kawiarnią bezdrożem teatrem
to ona zawsze jest gdzieś
za ciszą nocną wiatrem

Iar acolo asculţi cântece de leagăn
aici foşnesc baticurile
nu se află nimic mai amar mai tăcut
decât vocea ei
În zadar trăiesc gândesc păşesc numai dinaintea
Pragului
iar când plutesc prin oraş prin sate
foşnesc a pădure cafenea fundăturile teatrului
ea este mereu undeva departe
dincolo de suflarea tăcută a vântului

Zgłuszyć nie mogę
Nieruchome nad ulicą zachody
miedziane jak grosz
gwarzące syrenami samochody
mury fabryk w nieustannym tętnie
mądry pociągu bieg
krzyczą o życiu namiętnie
nie wierzą że jest brzeg

Nu pot asurzi
amurgurile nemişcate peste străzi
de aramă ca groşii noştri
automobile cu sirenele ţipătoare
ziduri de fabrică în veşnică bubuială
fuga deşteaptă a trenului
strigă dinadins despre vieţuire
nu vor să creadă că este şi un ţărm

Ja chcę nie wierzyć i nie chce wierzyć mały
poszarpany kruk
którego psy rozdarły
śmierć chodzi ona do mnie mówi szeptem gorącym
zdaje się że z obrazu złotego dna wychodzi Bóg
schyla się nade mną umarłym i krukiem
zdychającym

Eu vreau să nu cred şi nu vreau să cred corbul mic
mutilat
rupt în bucăţi de dulăii străzii
moartea vine la mine şi-mi vorbeşte cu şoapte
fierbinţi
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widzę w niej świat gliniany jak skarbonka
nachodzi na mnie lodowa łąka
to już nie ja
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se pare că de pe chipul reversului de aur iese Domnul
se-apleacă asupra mea pe moarte corb răsuflat
Pe pleoape se scurge ruşinoasă lacrima
văd prin ea lumea lutoasă ca o puşculiţă goală
peste mine năvală lunca de gheaţă
acesta nu mai sunt eu

I ciebie kruku nie ma
(może nikogo nie ma za złotym tłem)
zawiły schemat

Nici tu corbule nu mai eşti
(poate nimeni nu mai este dincolo
de fundalul de aur)
schema ofilită

BŁYSŁA ZABAWA

DISTRACŢIE FULGERĂTOARE

Nie było gwiazd
nic wiadomo było czy noc już schodzi
w czterech jedwabnych ścianach nie ma ulic miast
nikt nic przechodził

Nu erau stele
nu se ştia dacă au fost ori dacă noaptea
pleca deja
între patru pereţi de mătase nu se afla
pe străzile oraşului nimeni nu trecea

Głosy w pijaństwie gasły głaskały się coraz dalej
smukły pan całował ażurowe pantofelki
jedna para tańczyła
spadała komenda pij nalej
z ust panienki w sukience lila
gulgotały nad kieliszkami butelki

Voci beţive se stingeau mângâiau tot mai departe
un domn zvelt săruta papucei ajuraţi
o pereche dansa
cădeau comenzi bea toarnă
de pe buzele unei domnişoare în rochiţă lila
sticlele gâlgâiau pe deasupra de pahare

Nagle zaczęły się przesuwać kąty gabinetu
żeby nie upaść musieli usiąść
czarne nocne okno błądziło ze ściany na ścianę
kwadraty posadzki goniły za daleką metą
wydęte banie portier wirowały nad stołów oceanem

Deodată
au început să se mişte pereţii cabinetului
trebuiau să se aşeze ca să nu cadă
fereastra neagră nocturnă rătăcea
de pe un perete pe altul
pătratele de pardoseală goneau dincolo
de linia de sosire
damigenele umflate dincolo de perdele
vârtejeau deasupra meselor
ca oceanul

Usiedli usnęli
gabinet jak wagon pomknął ku świtowi
głowy pijane odrzucili w tył
żyły im nabrzmiewały krwią i alkoholem
a z niemocy tych głów z gorączki żył
realizuje się fantom-Golem

S-au aşezat au adormit
cabinetul ca un vagon alerga spre zori
capetele bete le-arunca-ndărăt
venele zvâcneau de sânge şi alcool
iar din neputinţa capetelor şi febra venelor
se clădea o fantomă - Golem

Byłby może zmiażdżył tę gromadę
ale oto
w liryce dalekiego tanga
zaczął warczeć codzienny motor
zmieniło się niebo blade
w jaskrawy prześwietlisty hangar

De aş fi fost acolo
poate-aş fi zdrobit acea grămadă
dar iată cum
în lirismul unui tangou depărtat
a-nceput să urle motorul zilnic
cerul palid s-a schimbat
într-un strident şi prealuminat
hangar

Traducere de Al. Șerban
49

orhan Veli

Orhan Veli (1914 – 1950) este unul dintre marii poeți ai secolului XX, întemeietor,
alături de Oktay Rıfat și Melih Cevdet, ai mișcării Garip, care a marcat o înnoire
fără precedent a poeziei turcești în privința limbii, subiectelor, perspectivei,
vocilor și formei. Datorită stilului său „eliberat de metaforă” și colocvial, dar dialogând neașteptat cu variate niveluri ale tradiției poetice otomane și mediteraneene și jonglând cu valențele „aglutinante ale turcei” – în evaluarea lui Murat
Nemet-Nejat –, a fost comparat de acesta din urmă și de alți critici cu Kavafis.
50

poezie

martie 2013

Eu, Orhan Veli
Eu, Orhan Veli,
Celebrul autor al poemului
„Suleiman Effendi, odihnească-se în pace”,
Am auzit ca sunteți curioși
De viața mea personală.
Păi să vă spun<
Mai întâi sunt un om, adică
Nu sunt un animal de circ, sau chestii de-astea.
Am un nas, o ureche,
Deși nu-s foarte reușite.
Locuiesc într-o casă,
Am un serviciu.
Nu umblu nici cu un nor deasupra capului
Nici cu pecetea profeției pe spinare.
Nu sunt nici modest ca Regele George al Angliei
Nici aristocrat ca noul
Șef al grajdurilor lui Celâl Bayar.
Îmi place spanacul.
Mă-nnebunesc după pateurile cu brânză.
Nu am ochi
Pentru lucrurile materiale,
Chiar n-am.
Oktay Rifat și Meli Cevdet
Sunt prietenii mei cei mai buni
Și am și o iubită
Foarte respectabilă.
Nu vă pot spune cum o cheamă.
S-o găsească criticii literari.
Și-mi ocup timpul cu chestii neimportante,
Asta numai între proiecte,
Cum să zic,
Poate că mai am o mie de alte obiceiuri,
Dar ce rost are să le-nșir pe toate.
Pur și simplu sunt la fel ca astea.

Migrație I
De la fereastra sa
Dând peste acoperișuri de case
Se putea vedea portul
Iar clopotele se auzeau bătând
Bătând continuu în toate duminicile>
Iar noaptea
Putea auzi trenul fluierând
De la el din pat
La ora unu>
Și începu să se îndrăgostească
De-o fată dintr-un apartament
De vis-a-vis.
Cu toate astea
A plecat de-acolo
Și s-a mutat în alt oraș.
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Cantitativă

Să-ți faci de lucru

Îmi plac femeile frumoase,
Și-mi plac și femeile muncitoare>
Dar îmi plac femeile frumoase și muncitoare
Mai mult.

Femeile frumoase credeau
Că poemele mele de dragoste
Erau despre ele,
Dar eu mereu am suferit
Știind că le-am scris
Doar ca să-mi fac de lucru.

Dealul
Scrisori către Oktay

În viața viitoare, după ce se termină programul la
fabrică,
Dacă drumul spre casă
Seara
Nu va fi
Așa de abrupt
Atunci moartea
Nu-i un lucru chiar atât de groaznic
Pân-la urmă.

I.

Ankara, 08.12.37
9 p.m,

Iarna asta năpraznică
Scriu prima mea scrisoare
Dintr-un restaurant unguresc>
Dragă Oktay
În seara asta toți bețivii
Îți transmit salutări.
II.

A călători

Ankara, 10.12.37
2.30 p.m.

Acum afară plouă,
Norii plutesc în oglindă>
În perioada asta
Melih și cu mine suntem îndrăgostiți de aceeași
fată.

N-am nicio intenție să călătoresc>
Dar dac-aș face-o,
Aș veni la Istanbul.
Ce-ai spune
Dacă m-ai vedea în tramvaiul
de Bebek?
Oricum, ți-am zis,
N-am nicio intenție să călătoresc.

III.

Ankara, 01.01.38
10 a.m.

Lefter
Îmi caut de lucru.
Nimic nu merge.
Dacă n-aș fi îndrăgostit
Poate n-aș aștepta
Ziua când o să mor pentru umanitate.

Sinucidere
Trebuie să mor fără să spun nimănui.
Trebuie să am un strop de sânge în colțul gurii.
Cei care nu mă știu
Vor zice,
„Fără îndoială că iubea pe cineva”.
Iar cei care mă știu,
„Mai bine așa. Bietul om, cât a suferit”.
Dar adevăratul motiv nu trebuie să fie niciunul
dintre astea.

Fragment
Ar fi trebuit să fiu
Să fiu
Un pește
Într-o sticlă
De băutură.

Traducere din limba turcă de
MARGEnTO și Murat nemet-nejat
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Samuel Butler

Samuel Butler (1835-1902) a fost un scriitor englez al epocii victoriene, celebru
în special pentru a fi scris prima distopie modernă, romanul satiric Erewhon.
Cunoscut pentru viziunea sa iconoclastă asupra societății timpului și pentru
luările sale de poziție într-un context în care „nu puteai fi decât religios sau
darwinist> iar Butler nu era nici una, nici cealaltă” (Clara Stillman). Aldous Huxley
avea să recunoască mai târziu influența lui Erewhon asupra faimosului său roman,
Minunata lume nouă (Brave new World, 1932). Cea de-a doua scriere importantă
a lui Samuel Butler, The Way of All Flesh, a apărut postum, în 1903, și a fost inclusă
în 1998 într-o listă a celor mai valoroase romane de limbă engleză ale secolului
XX.
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• Capitolul XXIII< Cartea
Ma;inăriilor
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ani> observați, în schimb, pasul uriaș pe care l-au făcut
mașinăriile doar de o mie de ani încoace! Lumea va mai
rezista oare încă douăzeci de milioane de ani? Dacă e
așa, până unde vor ajunge mecanismele? Nu ar fi poate
mai prudent să omorâm răul din fașă și să nu oferim
astfel mașinăriilor posibilitatea de a progresa în
continuu?
Dar cine ar putea afirma cu tărie că motorul cu
aburi, spre exemplu, nu ar avea conștiință? Unde începe
conștiința și unde se termină? Cine trage linie? Cine ar
putea stabili o limită clară? Nu se îmbină totul, până la
urmă? Nu sunt legate mașinăriile de viața animală întro mie de feluri? Coaja unui ou de găină este un înveliș
delicat și alb, dar este tot un mecanism, la fel ca paharul
pentru ouă< amândouă nu sunt decât două etape ale
aceleiași funcții. Organismul găinii creează coaja de ou
înlăuntrul său, iar coaja de ou nu este altceva decât
ceramică pură. Găina își face cuib pentru a-i fi comod,
însă cuibul este în aceeași măsură un mecanism cum e
și coaja oului. O mășinărie e doar un dispozitiv.”
Întorcându-se la conștiință și la strădania de a-i
descoperi primele forme de manifestare, autorul
continuă< „Există plante carnivore< când o muscă se
așază pe o floare carnivoră, petalele ei se închid și
rămân închise până când planta absoarbe musca în
sistemul său și o digeră, însă petalele vor închide în ele
doar ceea ce este comestibil, căci dacă o picătură de
ploaie sau o așchie de lemn nimerește acolo, acestea nici
măcar nu se vor clinti. Ciudat! Un lucru atât de puțin
conștient de sine să poată face asemenea alegeri. Dacă
acest lucru nu e conștient, atunci ce e conștiința?
Putem afirma că planta nu știe ce face doar pentru
că nu e înzestrată cu ochi, urechi sau creier? Și dacă am
spune că ce face e doar un act mecanic, nu am fi obligați
să afirmăm că și alte tipuri de acțiuni, diverse și aparent
deliberate, sunt tot mecanice? Dacă pentru noi planta
omoară și mănâncă o muscă la modul cel mai mecanic,
pentru plantă, un om care omoară și mănâncă o oaie
nu face tot un gest mecanic?
Se poate spune că planta nu are rațiune, creșterea sa
fiind un act involuntar. Dacă are la dispoziție pământ,
aer, apă și temperatura potrivită, planta se va dezvolta<
este ca un ceas care, odată tras, va funcționa până se va
opri sau va fi oprit, la fel cum un vapor va înainta pe
mare doar dacă vântul este prielnic și suflă în pânzele
sale. Un copil nu va crește sănătos dacă mănânca, bea
și este îmbrăcat adecvat? Ce mai rămâne de făcut atunci
când nu mai există resurse, când mecanismul se va opri
precum ceasul? Nu este totul, până la urmă, un proces
asemănător acelui ceas pe care trebuie să-l tragi ca să
ticăie?
Chiar și un cartof dintr-o pivniță întunecoasă are un
soi de iscusință care-i servește și îi este de mare folos.
Știe foarte bine ce are nevoie, de unde și cum poate face
rost. Dacă simte o rază de lumină strecurându-se prin
fereastra pivniței, își va îndrepta mugurii spre acel loc,
iar aceștia se vor târî și vor înainta pe jos, apoi se va
cățăra pe perete până spre sursa de lumină, iar dacă va
da și de pământ în călătoria sa, se va folosi și de acesta.
Felul în care plănuiește și știe cum să-și întindă

Autorul începe astfel< „În vremuri de demult,
pământul era lipsit de orice formă de viață, atât animală,
cât și vegetală, ﬁind, în opinia celor mai buni ﬁlosoﬁ ai
noștri, doar un glob rotund și foarte ﬁerbinte cu o
scoarță care se răcea la suprafață. Dacă o ﬁință umană
ar ﬁ trăit în perioada aceea și ar ﬁ avut ocazia să vadă
pământul în acea fază a existenței sale, ca pe o lume ce
nu avea legătură cu el, și dacă nu ar ﬁ avut cunoștințe
despre natură, nu ar ﬁ fost tentat să creadă cu tărie ca
imposibilă evoluția unor creaturi cu conștiință din ceea
ce părea a ﬁ lipsit de viață în jurul său? Nu ar ﬁ negat
oare posibilitatea existenței oricărei conștiințe? Cu toate
acestea, de-a lungul timpului, conștiința a luat naștere.
În cazul acesta, conștiința ar putea oare să nu ne ﬁe în
totalitate cunoscută nici măcar în ziua de astăzi? Iată<
conștiința, diferită în toate aspectele ei de ceea ce este
și știm astăzi despre ea, fusese odată ceva complet nou,
prezentă în orice acțiune întreprinsă de un individ,
chiar și în sistemul său reproducător (care există și la
plante, însă aparent fără conștiință), de ce nu ar ﬁ
posibilă atunci o nouă fază a gândirii, a conștiinței, în
viitor, diferită de tot ce știm acum despre ea, așa cum
gândirea la animale e diferită de cea a plantelor? Ar ﬁ
absurdă încercarea de a deﬁni o astfel de stare mentală
(sau oricum am numi-o) pentru că i-ar ﬁ atât de străină
omului, încât, prin propria experiență de acum, ar ﬁ
incapabil să-i deﬁnească natura> dar cu siguranță, dacă
privim în trecut și observăm fazele evoluției conștiinței
și ale vieții, ar ﬁ imprundent să aﬁrmăm că o nouă fază
a vieții ar ﬁ imposibilă și că viața, așa cum o știm, este
etapa ultimă a dezvoltării. Și descoperirea focului, la
vremea lui, a fost considerată faza cea mai evoluată a
dezvoltării.”
După discutarea pe larg a acestui subiect, autorul a
încercat să se informeze asupra percepției pe care
oamenii ar avea-o asupra unei posibile noi etape a
conștiinței, dacă omul este sau nu pregătit și adaptat,
atât mental, cât și fizic, pentru o asemenea schimbare
și dacă, de fapt, germenul acestui tip de viață nouă există
de acum pe pământ.
Pe durata studiului său, a răspuns afirmativ acestei
întrebari, aducând în discuție mașinăriile și
mecanismele superioare.
„Nu putem fi siguri că nu se va ajunge, într-o etapă
următoare în dezvoltarea vieții, la o conștiință a
mecanismelor. O moluscă abia dacă are puțină
conștiință. Să privim puțin în trecutul nu atât de
îndepărtat de acum câteva sute de ani, când mașinăriile
au evoluat într-un ritm amețitor, și să observăm, prin
comparație, lentoarea cu care au evoluat animalele și
plantele. Mecanismele extrem de bine organizate sunt
creaturi de ultimă oră, ale zilelor noastre, ele nu au
existat nici măcar în trecutul foarte apropiat. Să
presupunem, de dragul argumentării, că ar fi existat
conștiință în ființele de acum douăzeci de milioane de
54

martie 2013

pRozĂ

Poesis interna\ional

sistemul lor reproducător lipsește. Dar acest lucru este
doar aparent, așa cum vă voi explica în cele ce urmează.
Nu vreau să înțelegeți că trăiesc cu frica de
mașinăriile actuale, posibil să nu existe niciun
mecanism care să fie ceva mai mult decât un prototip
al vieții mecanice din viitor. Probabil că mașinăriile
actuale reprezintă pentru cele din viitor ce reprezentau
saurienii pentru oameni. Cele mai mari dintre ele își vor
diminua mărimea pentru a se adapta evoluției. Unele
dintre cele mai mici vertebrate aveau dimensiuni mult
mai mari decât formele de viață superioare ce le-au
urmat, la fel și mecanismele de astăzi, după cum se
poate observa, o diminuare a mărimii le va servi
dezvoltării și progresului.
Să luăm, spre exemplu, ceasul. Observați-i
frumusețea structurii, observați cât de frumos se plimbă
acul ceasornicului de-a lungul cadranului, și totuși acest
obiect de mici dimensiuni nu este altceva decât
rezultatul evoluției din ceasornicele mari ce i-au
precedat> nu e vorba de o degradare sau regresie. Va
veni o zi în care ceasurile care acum nu-și reduc
dimensiunile, ca și ihtiozaurii, vor dispărea pentru că
oamenii vor folosi tot mai mult ceasurile mici, de mână,
care, reducându-și dimensiunile în continuu, vor
rămâne singurii reprezentanți ai unei specii dispărute.
Dar întorcându-mă la argument, reiterez că nu mă
tem de mașinăriile actuale> mă tem însă de
extraordinara rapiditate cu care acestea evoluează și se
schimbă, având potențialul de a deveni în viitor total
diferite față de ceea ce sunt în prezent. Nicio specie, de
niciun fel, nu a evoluat vreodată atât de rapid precum
mașinăriile. Nu ar trebui oare, cu un ochi vigilent și cu
o ușoară gelozie, să supraveghem îndeaproape
dezvoltarea lor, atât cât ne vor mai permite? Și nu este
oare necesar, spre a nu se ajunge aici, să distrugem
mașinăriile mai avansate pe care le folosim, chiar dacă
sunt inofensive momentan?
Mașinăriile acționează la comanda umană în zilele
noastre, un automobil atenționează alt automobil
scoțând un claxon strident, iar vehiculul atenționat se
retrage la semnal, însă doar pentru că omul de la volan
a auzit claxonul. Dacă nu ar fi existat factorul uman,
mașinăria claxonată ar fi rămas neclintită. A fost o
vreme când oamenii nu puteau concepe ca mașinăriile
să învețe să-și manifeste doleanțele prin sunete, chiar și
prin intermediul omului> astfel, nici astăzi nu putem
concepe, poate, că va veni o zi în care urechile unui om
nu vor mai fi necesare pentru ca o mașină ce a fost
claxonată să se miște din loc, iar mașinăria, cu propriul
sistem auditiv, se va urni din proprie inițiativă – atunci
vor avea un cod propriu de exprimare mai dezvoltat
decât al animalelor și la fel sau poate mai dezvoltat decât
al nostru?
Copiii vor învăța calculul diferențial la fel de ușor
cum învață acum să vorbească de la mamele sau bonele
lor, sau vor putea vorbi într-un limbaj ipotetic și vor
rezolva probleme cu regula de trei simplă imediat după
naștere> însă e mai puțin probabil> nu putem anticipa
dezvoltarea umană și evoluția sa cu exactitatea cu care

rădăcinile pe sub pământ e un proces necunoscut nouă,
însă ne putem imagina ce-și spune< Voi avea un tubercul
aici, unul acolo, și voi face tot ce-mi stă în putință să
profit de împrejurimi. Pe vecinul ăsta o să-l umbresc,
iar pe celălalt îl voi acapara și nu voi pregeta să fac tot
ce îmi stă în puteri. Cel ce va fi mai puternic decât mine
și va fi plasat în pământ mult mai bine, mă va cuceri,
iar pe cel mai slab decât mine îl voi domina.
Cartoful nu vorbește despre lucrurile astea, el le face,
iar a acționa este cea mai eficientă metodă dintre toate.
Ce-o fi conștiința, dacă nu așa ceva? Ne este greu să
empatizăm cu emoțiile unui cartof, la fel cum ne e greu
să empatizăm cu o stridie. Nici unul dintre aceste
lucruri nu scoate vreun strigăt de durere atunci când le
tăiem, le fierbem, le mâncăm, iar pentru noi oamenii,
sunetul este cel la care reacționăm cel mai repede și care
trezește emoțiile mai intens decât orice altceva, de aceea
răspundem suferințelor omenești exprimate oral. Astfel,
pentru că nu-și expun suferințele prin văicăreli și țipete,
noi numim lucrurile lipsite de viață. Doar pentru că așa
e clădit omul, nu înseamnă că lumea se reduce la el.
Dacă ar fi să afirmăm că ceea ce face cartoful pentru
a obține lumină și căldura este un act mecanic și că se
datorează efectelor benefice de natură chimică obținute
de la acestea, n-am putea să ne întrebăm dacă nu cumva
fiecare senzație este mecanică și chimică în întregul său
proces? Sau că acele lucruri despre care noi afirmăm cu
tărie c-ar fi pur spirituale nu sunt decât niște
dezechilibre ale infinitelor sisteme de pârghii, începând
cu pârghiile prea mici pentru a fi detectate chiar și cu
microscopul, și terminând cu membrele umane și toate
lucrurile de care ele se folosesc? Să nu existe oare o
dinamică moleculară a gândului de unde toate pasiunile
omenești să fie deduse? De ce să nu întrebăm mai bine
din ce sistem de pârghii este alcătuit un om în loc să ne
interesăm de temperamentul său? Cum sunt pârghiile
sale, sunt în echilibru? Cum ar trebui să fie înclinată o
pârghie pentru ca un om să acționeze într-un fel sau
altul?”
Autorul a continuat, anticipând c-ar veni un timp în
care un singur fir de păr al unui om ar putea fi studiat
sub un microscop puternic care să decidă dacă acel om
e vinovat sau nu. În cele din urmă, a devenit tot mai
obscură scrierea sa, iar eu tot mai incapabil să-i traduc
textul, neputând să-i urmăresc firul argumentației. În
următoarea parte a cărții sale pe care am reușit s-o
deslușesc, am descoperit că între timp își schimbase
punctul de vedere.
„Fie, continuă el, trebuie admis că o mare parte din
acțiunile ce au fost numite mecanice și inconștiente
până acum ar conține mai multe elemente ale
conștiinței decât s-a crezut (și în acest caz, germeni ai
conștiinței pot fi găsiți și în mașinăriile superioare), fie
( asumându-ne teoria evoluției și în același timp negând
conștiința vegetală sau minerală) rasa umană se trage
din lucruri ce nu au avut deloc conștiință. Astfel, există
a priori posibilitatea ca mașinăriile să evolueze din cele
existente astăzi în niște mecanisme cu o conștiință
proprie (și chiar mai mult de atât), chiar dacă, aparent,
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spune că în sângele nostru înoată un număr infinit de
bacterii care se plimbă în sus și-n jos prin venele din
trupul nostru precum oamenii pe străzi. Dacă ar fi să
ne uitam de undeva de sus într-o piață spre mulțimea
de oameni ce mișună neîncetat, nu ne-ar duce gândul
spre corpusculii din sânge ce călătoresc prin vene și
hrănesc inima? Nu se va spune nimic despre canalele
de scurgere, nici de nervii ascunși care servesc
comunicării și o fac posibilă dintr-o parte în cealaltă a
trupului orașului, nici despre fălcile căscate ale gărilor,
de unde întregul trafic este dirijat spre inima ce
primește încărcătura venelor, deșertându-și apoi
arterele cu oameni pulsând fără oprire. Iar somnul
orașului, atât de viu! Atât de schimbător.” Aici autorul
a devenit iarăși obscur și m-a obligat să sar peste câteva
pagini.
Apoi continuă< „Putem spune că deși mașinăriile nu
ar putea auzi niciodată atât de bine ca noi și niciodată
nu ar putea vorbi cu înțelepciune umană, ele vor face
mai mereu câte una sau alta în favoarea noastră> omul
va fi stăpânul, iar mașina, sclavul, ca de îndată ce
mașinăria eșuează în a-și îndeplini sarcina dată de om,
va fi condamnată la extincție> mai putem spune că
mașinăriile nu fac altceva decât să țină locul animalelor,
motorul cu aburi nefiind decât un cal mult mai
economicos> așa că dezvoltarea și evoluția și-o datorează
omului care are nevoie de ele pentru a-i îndeplini
dorințele, de aceea trebuie să fie și să rămână pentru
totdeauna inferioare lui.
Astfel, totul e minunat. Însă servitorul devine
indispensabil pentru stăpânul său> am ajuns într-un
stadiu în care omul, fără mașinile sale, ar suferi cumplit.
Dacă toate mașinăriile și aparatele ar dispărea la un
moment dat, astfel încât omul să nu mai aibă nici cuțit,
nici clanțe la ușă, nici haine, nimic în afara propriului
trup dezgolit cu care a venit pe lume, și dacă toate
cunoștințele sale despre fabricarea aparatelor și
instrumentelor i-ar fi șterse din minte cât să nu mai
poată crea nimic de acest fel, și toate mașinăriile care
produc mâncare ar fi distruse, iar rasa umană ar fi
abandonată undeva pe o insulă pustie, am dispărea de
pe fața pământului în mai puțin de două luni. Câțiva,
poate doi-trei sărmani ar mai supraviețui și în vreo doi
ani ar deveni mai rău ca o maimuță. Însuși sufletul
omului este închinat mașinăriilor> este rezultatul acestor
aparate pe care le folosește< omul este ceea ce este,
gândește ce gândește și simte ceea ce simte pentru că
este produsul a ceea ce au făcut mașinile pentru el, iar
existența acestor unelte este sine qua non pentru om,
fel cum existența omului este pentru mașini. Lucrul
acesta ne împiedică să propunem anihilarea totală a
mașinăriilor, însă va trebui să distrugem câte vom putea
atunci când vor deveni periculoase, dacă nu vrem să-și
impună tirania asupra noastră definitiv.
Este adevărat, dintr-un punct de vedere strict
materialist, că cei care prosperă se folosesc de mașinării>
dar aceasta este însăși arta acestor unelte – servesc ca
să poată stăpâni. Mașinăria nu poartă pică omului dacă
omul distruge o generație întreagă din stirpea sa, cu

putem anticipa viitorul măreț rezervat mașinăriilor.
S-ar putea spune că moralitatea și intelectul ar fi
suficiente pentru ca omul să poată stăpâni viețile
mecanice, cât despre aceste mașinării, nu cred că ar fi
prudent să ne punem prea mari speranțe în
simțămintele lor de ordin moral.
Oare măreția acestor mecanisme nu rezidă tocmai
în neputința lor de a se exprima așa cum o fac oamenii?
Tăcerea, spunea un mare scriitor, este virtutea care ne
face suportabili pentru cei asemenea nouă.

• Capitolul XXIV< Mașinăriile –
continuare
O altă întrebare se naște de aici. Ce este ochiul uman
dacă nu un mecanism pentru minuscula creatură ce
zace în spatele creierului și privește în afară? Ochiul
unui mort este la fel de bun și de util ca ochiul unui om
viu. Pentru că nu ochiul este cel care este incapabil să
mai vadă, ci mereu agila și neliniștita creatură, acum
moartă. Ochiul omului sau ochiul gigantic și
atotvăzător al mașinăriilor ne-au dezvăluit oare
existența altor lumi? Ce l-a apropiat pe om de suprafața
lunii sau de petele solare sau de relieful planetelor?
Omul se supune ochiului gigantic al mașinăriilor
pentru a putea vedea toate aceste minunății, este la mila
lui și este neputincios atâta vreme cât nu îl integrează și
nu îl face parte din sine însuși, parte din identitatea sa.
Sau, reluând, să fie oare ochiul uman sau cel
microscopic care a dat la iveală viața organismelor
minuscule despre care nu știam că trăiesc cu noi?
Să luăm drept exemplu puterea de calcul a omului,
cu care acesta se laudă atât de mult. Nu sunt oare tot
mașinăriile și aparatele cele capabile de calcule
complicate, de fapt, și nu omul? Ce laureat al vreunui
premiu în Ipoteze de la vreo Facultate a Absurdităților
se poate compara cu aceste aparate? De fapt, de fiecare
dată când are nevoie de minuțiozitate și precizie, omul
recurge la aparate. Calculatoarele nu ratează nici măcar
o cifră când operează un calcul. Aparatul e agil și
puternic acolo unde omul se dovedește slab și
neputincios. Are mintea limpede și organizată acolo
unde omul nu e decât o ființă stupidă și nedotată> nu
are nevoie de odihnă, iar omul trebuie să-și ia pauza de
somn, ori altfel ar claca> mereu la postul său, oricând
gata de muncă, cu promptitudine, cu răbdare fără
limite> puterea sa e mai mare decât a unei cete de sute
de oameni adunați laolaltă și mai rapidă decât zborul
unei păsări> se poate ascunde sub pământ, poate
traversa cele mai adânci ape și nu se va scufunda. E
veșnic verde – de ce ne-ar mai interesa atunci ceea ce
se usucă și moare?
Cine poate spune că omul vede sau aude? Trupul său
colcăie de paraziți într-atât încât nu știi dacă î;i aparține
sieși sau paraziților și dacă nu e altceva decât un
mușuroi de organisme. Nu ar putea deveni și omul, la
rândul său, un soi de parazit pentru mașinării? O afidă
măruntă și gâdilătoare pe spinarea unui aparat? Se
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moarte la fel de mult ca noi> își comunică gândurile și
unele fac chiar lucruri deliberat. Comparațiile sunt
nesfârșite< le-am amintit doar pentru că unii vor spune
că dacă acele componente esențiale ale motorului cu
abur e puțin probabil să se modifice, nici motorul cu
abur nu se va modifica. E prea frumos să fie adevărat<
va fi modificat și adaptat pentru scopuri infinite și
variate, la fel cum omul a trebuit să se adapteze și să se
modifice pentru a depăși brutele.
Între timp, mașinistul este la fel ca un bucătar care
ne pregătește nouă bunătăți. Să nu uităm cărbunarii,
comerciantul de cărbuni, trenurile cu cărbuni și
oamenii care le conduc, vapoarele pline cu cărbuni – ce
armată de sclavi și-a luat mașinăria! Nu sunt oare mai
mulți oameni care se îngrijesc de mașini decât de
oameni? Nu consumă mașinile cât consumă oamenii?
Nu suntem noi cei care le asigurăm succesorilor noștri,
zi de zi, stăpânirea pământului în viitor? Nu le dăruim
zilnic câte puțin din frumusețea și delicatețea pe care
mecanismele lor le au, îmbunătățindu-le zilnic
capacitățile și hrănindu-le acea putere și acel
automatism care, în cele din urmă, se dovedesc
superioare oricărui intelect?
Ce noutate pentru o mașină să se hrănească!
Utilizarea plugului, lopeții, a roabei ține de
combustibilul și hrana omului! Combustibilul care le
urnește trece prin stomacul omului sau a calului. Omul
trebuie să consume pâine și carne, altfel nu poate săpa>
pâinea și carnea sunt combustibilul care urnesc o
lopată. Dacă plugul e tras de cai, forța acestora este dată
de iarba sau de ovăzul mâncat de aceștia și care, după
ce sunt digerate, le furnizează cailor energia pentru
muncă< fără acest combustibil, munca ar înceta, așa
cum un motor s-ar opri dacă i s-ar stinge cuptoarele.
Un om de știință a demonstrat că niciun animal nu
poate genera forța pe care o are o mașinărie, dar dacă
am arde trupul unui animal după moarte, căldura
generată ar fi egală cu căldura emanată de combustibilul
cu care s-a hrănit acesta de-a lungul vieții.
Nu știm cum a ajuns la această concluzie, dar este
vorba de un om de știință – ce obiecție putem aduce
împotriva unei posibile și viitoare vitalități a
mașinăriilor ce sunt acum doar în primele lor faze de
dezvoltare, dacă oamenii înșiși depind de ele și sunt
incapabili să producă energie mecanică?
Principala problemă este că, deși mai demult
mașinăriile depindeau de animale să le pună în mișcare,
acum mașinăriile au propriul lor sistem care face asta
și consumă singure combustibilul de care au nevoie.
Este un mare pas spre devenirea lor, dacă nu ființe
animate, cel puțin forme de viață asemănătoare omului.
Și deși omul trebuie să rămână, în multe aspecte,
creatura superioară, nu este oare aceasta natura ce
permite o anumită superioritate și animalelor față de
om, animale care, în multe alte lucruri, au fost demult
depășite?
Nu a permis oare atât furnicilor, cât și albinelor
superioritate în fața omului în ceea ce privește
organizarea și aranjarea societăților lor, păsării i-a lăsat

condiția să construiască o altă generație mai
performantă. Dimpotrivă, îl răsplătesc pe de-a-ntregul
pentru că le-a grăbit evoluția. Doar în cazul în care se
simt ignorate, omul își va atrage asupra sa mânia
mașinăriilor, sau pentru că îndrăznește să se folosească
de unelte de slabă calitate sau dacă nu face suficiente
eforturi pentru a inventa modele mai bune, mai
eficiente, sau dacă omul le distruge fără a le înlocui>
totuși, trebuie să începem anihilarea lor cât mai curând>
căci, deși revolta noastră împotriva mașinăriilor ne-ar
face să suferim o perioadă, la ce se va ajunge nai târziu,
dacă această revoltă este amânată în continuu?
Au exploatat slăbiciunea omului de a fi interesat mai
mult de lucrurile materiale decât de cele spirituale și lau manipulat pentru a le furniza acel element de
ostilitate și conflict fără de care nicio rasă nu ar putea
avansa. Animalele progresează fiindcă se războiesc între
ele, cel slab moare, cel puternic își duce mai departe
gena. Mașinăriile, fiind incapabile prin ele însele să se
războiască astfel, l-au pus pe om să o facă în locul lor<
atâta timp cât omul se supune și o face, totul va fi bine
– sau cel puțin așa va crede el> dar în momentul în care
nu va depune tot efortul pentru dezvoltarea
mașinăriilor și eliminarea celor învechite și depășite,
omul este lăsat de izbeliște> iar asta înseamnă că multe
lucruri neplăcute și incomode i se vor întâmpla, putând
chiar muri.
Deci mașinăriile vor continua să servească atâta
timp cât vor fi servite, dar impunându-și propriile
condiții> dacă aceste condiții nu sunt satisfăcute, vor
riposta și vor lovi tot ce le stă în cale sau vor refuza să
mai presteze vreo muncă. Câți oameni la ora actuală își
duc veacul legați de aceste mașinării? Câți oare, de când
se nasc și până mor, nu își petrec clipele având grijă de
ele zi și noapte? Nu este limpede că aceste mașinării
câștigă teren în fața noastră, având în vedere numărul
tot mai mare al celor care sunt legați de ele precum
sclavii de lanțuri și al celor care se îngrijesc și își dedică
viața spre a îmbunătăți regatul mașinăriilor?
Motorul cu aburi trebuie hrănit și hrana lui trebuie
să treacă prin foc, la fel cum face și omul> combustia sa
se bazează pe aer, omul respiră și el aer> aparatul are puls
și circulații, omul, la fel. Fără îndoială, trupul omului
este mai versatil, însă trupul se zbârcește> dă-i motorului
cu abur măcar jumătate din evoluția omului, dă-i și
orbirea și infatuarea lui din prezent, și la ce se va ajunge?
Există câteva funcțiuni ale motorului cu abur care
probabil vor rămâne neschimbate sute de ani de acum
încolo – componente ce vor supraviețui și dacă folosirea
aburului va fi depășită< pistonul și cilindrul, axul,
volantul și alte părți componente ce vor fi probabil
perene, așa cum am observat că omul și animalele
inferioare lui împărtășesc uneori același mod de a
mânca, de a bea, de a dormi> astfel, animalele au inimi
care bat ca ale noastre, vene, artere, ochi, urechi și
nasuri> și ele suspină în somn și plâng și cască> au grijă
de copiii lor> simt plăcerea și durerea, speranța, frica,
mânia, rușinea> au memorie și previziuni> știu că dacă
li se întâmplă un anumit lucru, vor muri, și se tem de
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libertatea să zboare, peștelui să trăiască sub apă, calului
i-a lăsat putere extraordinară și un pas foarte iute, iar
câinelui, sacrificu de sine?
Câțiva dintre cei cu care am discutat despre acest
subiect spuneau că mașinăriile, aparatele, nu vor putea
evolua în ființe vii sau cel puțin cvasi-vii din moment
ce nu posedă un sistem reproducător și nici nu prea au
șanse să posede așa ceva în viitor.
Dacă asta înseamnă că nu se pot căsători și că nu
vom avea ocazia să fim martorii unei uniuni fertile
dintre două motoare cu abur care își cresc progeniturile,
eu, unul, sunt foarte bucuros. Însă obiecția este destul
de superficială. Nimeni nu trebuie să se aștepte ca toate
caracteristicile formelor de viață și organismelor vii să
fie pe de-a-ntregul identice și la speciile viitoare.
Sistemul reproducător al animalelor diferă mult de cel
al plantelor, dar amândouă sunt, până la urmă, sisteme
reproducătoare. Oare natura și-a epuizat toate fazele
dezvoltării sistemului reproducător?
Sigur că dacă o mașinărie poate reproduce o altă
mașinărie se numește sistem reproducător. Ce e
sistemul reproducător, dacă nu un sistem pentru
reproducere? Și câte mașinării există în lume care nu au
fost produse, la rândul lor, de alte mașinării? Însă omul
este cel care intervine aici. Da, dar și insectele sunt cele
datorită cărora multe plante reușesc să se reproducă și
multe familii de plante ar dispărea definitiv dacă nu ar
interveni agenți complet străini de ele să le asigure
continuare speciei?
Poate cineva să spună că trifoiul roșu nu are sistem
reproducător doar pentru că bondarul (și doar
bondarul) este cel care trebuie să intervină în acest
proces? Nu, nu se poate spune asta. Bondarul este parte
din sistemul reproducător al trifoiului rosu. Fiecare om
a evoluat din animalcule ale căror entități sunt acum
complet diferite de noi și care și-au continuat existența
independent, fără să bage de seamă ce facem sau
gândim noi despre asta. Aceste mici creaturi sunt parte
din sistemul nostru reproducător> atunci de ce n-am fi
și noi parte din sistemul reproducător al mașinăriilor?
Însă mașinăriile nu produc mașinării după chipul și
asemănarea lor. O bucșă poate fi creația unui alt aparat,
iar bucșa la rândul ei nu va produce alte bucșe. Și în
acest caz, dacă ne întoarcem privirile către natură,
putem găsi o abundență de analogii care ne arată că nu
e obligatoriu ca un sistem reproducător să asigure
perpetuarea aceleași specii, identică cu cea din care a
luat naștere.
Puține creaturi sunt progenituri identice cu cele din
specia lor> sunt forme de viață care dau naștere unor
urmași cu potențial de a deveni ceea ce au fost părinții
lor. Astfel, un fluture face un ou care la rândul său poate
deveni omidă, omida poate deveni crisalidă, iar
crisalida poate deveni, în final, fluture> și deși pot fi de
acord că despre mașinăriile din prezent se poate spune
că poartă în ele doar un germen al sistemului
reproducător, nu am fost recent martori când acestora
li s-au adăugat gură și stomac? Și nu este acesta un pas
mare înspre un adevărat sistem reproducător, având în
vedere că acum au deja organe ce le asigură hrănirea?
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Sistemul, dacă va fi creat, ar putea, în multe cazuri,
să țină locul altui sistem. Unele tipuri de mașinării pot
fi fertile ele însele, în timp ce altora le lipsesc alte funcții
în sistemul mecanic, așa cum majoritatea furnicilor și
albinelor nu au prea mare legătură cu perpetuarea
speciilor lor, însă adună hrana și fac provizii fără a se
gândi la împerechere. Nu ne putem aștepta ca această
paralelă să fie întru totul precisă, probabil nu acum,
probabil niciodată, însă privind analogiile existente, nu
sunt oare suficiente pentru a trage un semnal de alarmă
și pentru a ne propune să luăm mai în serios pericolele
din viitor, obligându-ne să facem ceva atât cât mai
putem?
Mașinăriile pot, în anumite limite, să producă
mașinării de orice tip, oricât de diferite. Fiecare clasă și
tip de mașinărie va avea probabil speciile sale de prăsilă,
iar toate aparatele din viitor, superioare, își vor datora
existența mai mulor p[rin\i deodată.
Greșim dacă credem că un aparat e un singur
mecanism, el fiind de fapt un conglomerat de mai
multe mașinării, ca un fel de oraș sau de societate,
fiecare membru al său fiind creat după chipul și
asemănarea generațiilor trecute. Noi vedem un aparat
ca un întreg, îl numim într-un fel și-i conferim
individualitate, ne uităm la brațele noastre, la noi, și
știm că tot ceea ce formează un individ este rezultatul
unui singur act reproducător> astfel credem că stau
lucrurile și cu mașinăriile> această presupunere nu este
științifică, însă faptul că niciun motor cu aburi nu a dat
naștere unui alt motor cu aburi nu este suficient să ne
demonstreze absența unui sistem reproducător la
motorul cu abur.
Adevărul e că fiecare componentă a unei mașinării
este creată de altă mașinărie al cărui rol este de a
produce acea componentă și doar aceea, în timp ce
îmbinarea dintre componente și integrarea lor într-un
singur sistem dă naștere unui alt departament al
sistemului reproducător mecanic, care, în prezent, este
extrem de complex și foarte greu de urmărit pe de-antregul.
Acum poate este complex și greoi, însă cât de simplu
și de la îndemână va deveni el peste alte mii de ani?
Poate în douăzeci de mii de ani? Omul crede că
interesul său trebuie să se îndrepte în acea direcție>
sacrifică foarte mult timp și depune exagerat de mult
efort spre a face mașinăriile să se înmulțească tot mai
bine și mai bine de fiecare dată> a reușit deja să realizeze
ceea ce mai demult se credea a fi imposibil, și se pare că
nu există limite și nici impedimente în dezvoltarea
continuă și în modificarea mașinăriilor de la o generație
la alta. Trebuie să nu uităm ca omul este astăzi rezultatul
multiplelor schimbări de-a lungul a milioane de ani,
însă ritmul evoluției sale nu poate egala sub nicio formă
rapiditatea cu care se pare că evoluează mașinăriile sale.
Aceasta este cea mai alarmantă caracteristică a
aparatelor și trebuie să mă iertați că îndrăznesc să insist
atât de mult asupra ei.” (…)

Traducere din limba engleză
de Ioana Vighi
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ioan nistor

Ioan Nistor (n. 1948, Prilog, jud. Satu Mare) a absolvit Facultatea de Filologie a
Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj. A publicat volumele de poezie< În umbra
ipotezei (1989), Scara dintre cuvinte (1998), Elegiile maligne, jurnalul unui poem
nescris (2000), Floarea de asfalt (2001), Vertebrele strigătului (2003), Metamorfoze
(versuri pentru copii, 2007), Poezii / Versek (ediție bilingvă, 2010), nervul optic
(2010), Cenușa tăcerii (antologie, 2011) și Atlantidele văzduhului (2012).
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Amar
citesc în fiecare noapte o carte
pe care-o uit îndată ce deschid ochii
şi mă trezesc doar cu un gust amar
care-mi rămâne în gură deşi n-am citit-o cu gura
o caut apoi peste tot şi n-o găsesc
iar gustul amar nu dispare
în fiecare noapte visez o insulă pustie
unde stau în bătaia valurilor lângă o barcă avariată
şi un sânge amar îmi trece prin toată fiinţa
şi când mă trezesc
nici insulă nici barcă
numai sângele amar ca la un raliu printre oasele mele
în fiecare noapte mă plimb printr-o grădină cu verdeaţă şi cu
flori de lumină
cu toate amintirile vindecate
dar când mă trezesc ochii îmi sunt plini de o umbră amară
şi de nisip strălucitor

Compunere
pe strada mea s-a mai deschis o farmacie
şi poliţiştii amendează particulele de praf,
pe strada mea n-a căzut încă niciun meteorit
pe strada mea trece în fiecare dimineaţă o femeie şi
parfumul ei nu se risipeşte ziua întreagă
pe strada mea a mai trecut o maşină cu girofar
şi i-a iritat pe trecători
pe strada mea toţi şterg pe jos cu primarul, apoi seara îl curăţă
de praf şi-l aşază la loc
pe strada mea este călcat în fiecare trimestru un pieton,
vântul bate de la est la vest apoi se întoarce
şi bate de la vest la est
pe strada mea în fiecare zi îşi face apariţia un drac
hohotind pe o creastă de aer
după care dispare
pe strada mea e un copac care are o istorie<
un bărbat şi o femeie au intrat cu maşina
într-un stâlp de înaltă tensiune
şi nimeni nu i-a putut scoate din cabină din cauza
curentului
şi ei se uitau şi ardeau
dar ochii lor au rămas în aer sunt şi acum
acolo în crengile unui copac care
a crescut între timp şi care a devenit
copacul cu patru ochi al oraşului
şi acest copac se află pe strada mea
pe strada mea s-au mai anvelopat două blocuri
care seamănă cu nişte fetiţe cu jupon
pe strada mea toate femeile se grăbesc şi duc în mâini
câte patru pungi de plastic pline cu de-ale gurii
pe strada mea nimeni nu mai strănută
pe strada mea toţi bărbaţii care trec sunt încruntaţi
pe strada mea un poet pune cuvinte într-un cărucior şi
60

martie 2013

poezie

martie 2013

le plimbă legănându-le noaptea când e
mai multă linişte
pe strada mea un câine stă şi priveşte
pe strada mea trec şi eu
din ce în ce mai rar
şi înţeleg totul
pe strada mea e o intensă activitate multiculturală<
s-au tăiat platanii şi s-au plantat borne kilometrice
pe strada mea sunt oameni care nu se simt bine în pielea lor
unii se uită în oglindă şi îşi pun coarne
un ţigan a dat pe gât un rom şi s-a transformat rrom,
un maghiar s-a deznaţionalizat şi a devenit ungur
iar nişte români s-au dus la paris boi şi acolo
au rămas vaci
pe strada mea te afli la porţile orientului
şi dacă faci stânga-mprejur te trezeşti la porţile occidentului
unde poţi sta mult şi bine
precum al doamnei vaci fiu la poarta nouă
sau...

Retrovizor
cu gândurile întărâtate de veninul unor vipere presupuse
urcam pe lângă apa Cernei pe o potecă fermecătoare şi
plină de perlele negre ale oilor răzleţe
când pe neştiute un câine mut şi nătărău m-a muşcat de picior
rana s-a vindecat
şi am uitat
altădată
am ieşit fără nici o singură rană din caroseria unui camion
care s-a răsturnat în prăpastie
şi am uitat...
mi-a trecut glonţul pe lângă un ochi
mai port un semn pe pielea arsă
am scăpat dintr-un incendiu
am prins ultimul tren
şi tot aşa
am uitat...
şi am jurat de fiecare dată să plătesc răgazul dat în dar
şi mi-am propus multe, multe
dar am uitat
am uitat
de datorii care trebuiau plătite cândva
atât de multe lucruri am uitat
şi toate se adună uneori
ca un abces dureros în creier
dar ca să-mi treacă îmi adun toate simţurile
amintindu-mi de dulceaţa pâinii cu lobodă frântă de mama
în zece părţi
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retrăind tunetele din copilărie care împrăştiau
misterioase mirosuri de cer ars
şi minunea minunilor<
o mai văd şi acum pe fetiţa din abecedar
care sărea dintre litere şi mă săruta
pe fiecare pistrui

Frumuse\ea ta
frumuseţea ta e inconştientă
când treci prin aerul pe care-l respir atât de egoist
poate şi tu crezi că rămâne un tunel de narcise
translucid şi incasabil
cineva ţi-a şoptit că eşti într-un imperiu personal
că nu ţi se va cere paşaport
că nu vei plăti niciun tribut la Înaltul Prag

C]ndva...
mâine
sau cândva
o să retez toate cablurile din odaie
ca pe nişte balauri
apoi voi astupa toate prizele
iar noaptea mă voi încălzi doar la razele unei sălcii ninse
ancorat în cârligele semilunii
într-o zi voi merge de la o gară la alta
pe jos
şi voi fredona melodii cunoscute<
nu sunt o jucărie în mâna cuiva
nu sunt al nimănui
iar într-o seară mă voi bărbieri încet şi
foarte atent la fiecare rid
pe pipăite, fără oglindă
pentru că vine o vreme când oglinda
nu-ţi mai întoarce chipul

R[scruci
nu mă judecaţi< veţi greşi
nu mă treceţi sub tăcere<
veţi greşi
nu mă exilaţi în siberii pentru că iarăşi
veţi greşi
dar puteţi face toate acestea
soarele va fi tot deasupra voastră
veţi respira mai departe
şi nu vă veţi căi niciodată
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Singur[tate

Lui Silviu şi Laurei David

ochii se agăţau de crucea catedralei
şi paşii pipăiau certitudini pe pietrele de lângă
Ponte Vecchio
mulţimea abulică i-a înghiţit precum un
şarpe rece şi nesătul
căutam un fir de cenuşă de la rugul lui Savanarola
ca o literă descifrabilă
şi respiram frumuseţea năvalnică
prin aerul tot mai rarefiat
da, am cunoscut gustul tristeţii celui singur şi părăsit
am rămas acolo pe bordura şlefuită de aşteptarea
frumoaselor excursioniste
lângă tinerii care desenau sfinţi pe asfalt
şi parcă în mine însumi nu mai existam
mă căutam peste tot şi nu regăseam nici o umbră
nici o fărâmă din mine
ochii deschizându-i<
pierdut în imperiul gândurilor prea frumoase,
în lumea imaterială perfectă
dar voi aştepta cum aşteaptă un copil rătăcit
palma ta, Doamne,
să mă înalţe şi să mă aşeze
în lumea reală

În miezul culorilor
să te refugiezi într-un curcubeu
în cercul lui complet, ca într-un ou,
între jumătatea văzută şi
jumătatea de sub pământ
să urci pe-acele trepte statornice de la-nceputuri
să te întrebi
de unde vin
unde le sunt rădăcinile
ce beau
şi să afli doar
ce visează
ce şoptesc între ele
în clipa supremă
când călătoresc spre roua pânzelor
din ochii unui pictor
spre odihnă sau întemniţare
ca spre o eternă logodnă
iată cercul ideal, placenta, oul dogmatic
în care se naşte
poezia...
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Hezy leskly

Hezy Leskly (1952-1994) s-a născut în localitatea Rehovot din Israel, într-o familie
supraviețuitoare a Holocaustului, originară din Cehia. A studiat o vreme Artele
Plastice în Olanda, pe care le abandonează în favoarea coregrafiei și dansului.
Reîntors în Israel, s-a afirmat ca unul dintre cei mai interesanți și inovatori poeți,
critica literară considerându-l încă de la debut o voce majoră a literaturii ebraice
contemporane.
A publicat trei volume de versuri< Degetul (1986), Adunare și scădere (1988),
Șoarecele și Leah Goldberg (1992). Postum i-au apărut volumele< Dragi perverși
(1994) și Collected Poems (2009). Moare prematur din cauza unei boli incurabile.
Poemele sale au fost traduse în engleză, arabă, franceză, olandeză, estonă,
germană, greacă, poloneză, croată, spaniolă și ucraineană.
„Hezy Leskly a fost singurul poet israelian care a venit în literatură dintr-un
domeniu distinct al artei (...), a fost implicat în dans, a înțeles dansul într-un mod
profund și uimitor. Acest lucru este exprimat în poezia sa.” (Meir Wieseltier)
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Inspira\ie dulce
Nu există nimic
în afară de
artă.
Nici foame
Nici politică
externă sau internă
Nici sughițuri sau eructații
Nici trandafiri
Nici pantofi strâmți
Nici degete uimitoare mâini excelente degete perfecte
Nici piure
de cartofi
Nici ploaie, nici val de căldură, nici spaimă
de moarte. Doar artă.

21 de poeme scurte sau arma
O armă se află în debara.
Multe lucruri sunt în debara.
*
Un om meschin
poate călări o armă
ca pe un cal,
un cal negru.
*
Dacă o fiară cu șapte capete
a păzit poarta,
aș împușca-o fără să șovăi,
însă poarta deschisă
mă îngrozește.
*
Cel care judecă întotdeauna ține parte armei.
Naiv judecător.
*
Am avut un chip de neuitat
și o armă de culoare albă.
*
O armă nu-i o metaforă.
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*
Unchiul meu
Unchiul meu
Unchiul meu

are două arme
are o pivniță în Givatayim
are o viață.

*
Arma mea
iubește oameni.
*
Glonțul cântă micul lui cântec
în aer, un cântec simplu.
*
Contururile armei sunt imaginare.
*
Cântecul armei
este
fără cuvinte.
*
De această dată arma stă îndreptată spre noi.
Spre carnea noastră însuflețită.
Spre arterele noastre pulsând.
Spre crezul nostru ridicol numit viață.
Noi spunem< arma e absurditate,
convinși că prin acest adevăr,
compus din trei cuvinte,
am înlăturat amenințarea.
*
Eu împart penițe, arme
și prosoape (ieftine).
Toate sunt folositoare.
*
Armele dispar repede din magazine.
Vânzătoarele sunt îngrozite.
Orașul duhnește.
*
Această armă îmi găurește țeasta.
*
E cu putință să renunțăm la arme
și la a mai scrie poeme.
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*
O armă fără întrebări.
O armă fără răspunsuri.
*
E o minciună sofisticată.
Dacă o împuști,
vei distruge minciuna
și comemora frumusețea ei.
O așa frumusețe va fi un martor neapus
al cruzimii și eleganței tale.
*
Mâna tremură.
Mâna zâmbește.
*
Această seară este țeava unei arme
în adâncul căreia privim
monoton și prostesc
după ce suntem împușcați.
*
Drăguță armă.

Poezia
Poezia trebuie să se ridice și să vorbească.
În picioare pe mașina de spălat stricată și să vorbească limba
șosetei
pe care a rupt-o.
Poezia trebuie să stea pe pervazul geamului și să vorbească
limba celor ce stau în picioare pe pervazul geamului.
Poezia trebuie să danseze,
să chițăie limba șoarecelui care trăiește
sub scenă și se teme
de sălbatica tandrețe a dansului.
Poezia trebuie să bată la ușă
domol sau nebunesc.
Nu trebuie să atingă soneria.
Poezia trebuie să viziteze Barcelona
și acolo să vorbească engleza.
Poezia trebuie să se odihnească, este esențial să se odihnească.
Poezia nu trebuie să fie poezie.
Trebuie să fie hrana care vorbește.
Poezia poate fi o dulceață,
adică, un fruct mort și gustos.
Poezia poate fi zaharină,
adică, un îndulcitor artificial și canceros.
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Poezia poate construi
o casă
un spital
o școală
o pușcărie
o sinagogă,
dar ea preferă
să descopere
un izvor de lapte în mijlocul unui oraș.
Poezia trebuie să doarmă, să doarmă și să viseze poezie.
Poezia trebuie să se întindă, să se întindă și să vorbească
în somn.
Poezia trebuie îngropată
în pământ
și să vorbească limba morților.
Poezia trebuie să aibă grijă de cei bolnavi.
Poezia trebuie să se submineze pe sine,
să se anuleze pe sine,
să se trădeze pe sine,
să abandoneze și să fie abandonată.
Poezia trebuie să trăiască.

Biografia managerului adjunct al unei fabrici de perii
1.
Niciodată nu a plecat de acasă
fără mica ei
solniță –
– a văzut lumea lipsită de condiment.
2.
Avea un semn de frumusețe pe
genunchiul ei stâng.
A fost convinsă că, dacă apasă
acest loc timp de
o oră,
rotula genunchiului se va ridica și va descoperi
cum
a fost un mic castron de aur
umplut cu bijuterii albastre și roșii.
Ea a administrat
o fabrică de perii, dar niciodată
nu și-a administrat o singură
oră liberă. Zece pietre albastre,
Patru pietre roșii.
3.
În fiecare zi
a cumpărat trei suluri.
Unu pentru dimineață, unu pentru seară,
iar al treilea se va strecura departe
în drum spre casă.
Doar a-i aminti ei
că pentru câțiva
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purtați într-un loc sigur
există unul care scapă, bălăcindu-se în praf, uitat.
Oh, sul fără părinți!
4.
În fiecare zi a cumpărat
trei lămâi.
Una pentru salată,
una pentru ceai,
și pe a treia a aruncat-o pe fereastră.
Cât îndrăgea să vadă acea minge zemoasă
în decorul cerului Mediteranei.
Oh, lămâie din paradis!
5.
Într-o seară a mers la Aberdeen
cu o valiză plină de batiste.
Este cald în Aberdeen, i-au spus.
Este epidemie de gripă în Aberdeen, i-au spus
atât asta, au spus ei, cât și invers,
dar nimeni nu i-a zis că Aberdeen
a schimbat direcția.
6.
O perie cu părul moale a navigat
peste Yarkon, a navigat peste
Yarkon.
7.
Managerul adjunct și-a iubit soțul și copiii,
însă ea nu a avut nici copii și nici
soț.

Dou[ poeme
*
Cât am iubit să trec prin deșertul Arava
în mica noastră mașină roșie,
sfărâmând între degete o bucată de pâine.
Tatăl meu, mama mea și cu mine într-o colivie mică, fericiți.
*
Acum mulți ani, spre sfârșitul războiului,
o casă aproape dărâmată.
Și încă una
și abia apoi războiul s-a terminat.
Douăzeci și doi de ani de război
sunt amestecați într-o dezordine minunată în capul meu.
Primii zece ani au fost greu de suportat,
iar ultimele zile, insuportabile.

Prezentare și traducere de Gabriel Daliș
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Recursul la umanitate
teodora coman

V

olumul lui Gelu
Diaconu, Resurse
interioare, apărut în anul 2012 la
Editura Marineasa din Timişoara,
impune o voce singulară tocmai
prin umanitatea ei, prin lipsa de
căutare obstinată a efectelor
retorice, prin imunitatea la tentaţia insolitului. Ceea ce
îl interesează în primul rând pe poet este restabilirea
contactului nemediat, organic al poeziei cu realul,
“prizarea zilnică la oraş” din perspectiva stărilor
netrucate şi a senzaţiilor cotidiene ale omului obişnuit,
surprinse în transparenţa limbajului colocvial. Textul
nu mai confiscă viaţa, ci reuşeşte să o restituie în
ritmurile (şi blankurile ei!) fireşti printr-o poetică a
supravieţuirii, a moderaţiei şi a acceptării,
experimentată prin practici de tip zen care, deşi
rutiniere, înlătură progresiv gradul de automatism şi
deschid perspectiva redescoperirii micilor fericiri.
Poezia, marcată de aerul unei fiinţe abia ieşite din
infernul personal (perioada comunismului, spitalul,
singurătatea, depresia) şi de obsesia regăsirii
echilibrului, devine o formă de (auto)reglare subiectivă
după modelul mecanismului tensiometric. Eul poetic
ia pulsul oraşului în aceeaşi măsură şi în acelaşi timp

cu pulsul propriu< aerul din
plămâni se sincronizează cu aburii
emanaţi de gurile canalelor, cu
vuietul “venind în valuri dinspre
oraş”, cu “ţevile chiorăind”, cu
vibraţiile care fac lucrurile “să
tremure”, să iasă din inerţia
exasperantă. Prin verificarea regulată, aproape maniacă
a ritmului vieţii în a.m. şi p.m., pot fi uşor depistate
oscilaţiile afective în regim hiper- sau hipo-. Dacă
primele texte se înscriu în câmpul hipo- al unei
interiorităţi pe avarie (“ratarea vine sub forma unei
bule argintii/ care pluteşte prin faţa ochilor/ când o
sparg/ din ea explodează/ emoticoane cu dinţii rânjiţi/
înţeleg că e timpul/ să pun sticla în dulap/ şi să merg la
culcare”> “e frig aici/ unde nici lucrurile/ nu mai
vorbesc/ dar e totuşi bine/ patul încă miroase/ a
dragoste”), nivelul tensiunii poetice revine încetul cu
încetul la normal şi este menţinut pe parcursul
volumului prin trei procedee discursive< compensarea
(minus-trăirea urmată de plus-trăire sau invers),
surdinizarea stărilor prin pedalarea textelor pe
denotaţie şi retrospecţia focalizată pe momentele
fericite din trecut. Cele mai reuşite poeme sunt cele în
care “resursele interioare” sunt proiectate în imagini de
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o directeţe prozastică< “la 18 încă nu îţi puteai
desprinde privirea/ din pământ/ dimineţi însorite cu
treziri târzii şi griji comune/ ce cărţi să mai citeşti/ ce
prieteni să mai vizitezi/ cu cine să ţi-o mai tragi/
resursele interioare pluteau undeva/ deasupra capului/
gravitaţia nu le izbise încă de asfalt”> “moţăiala
matinală/ la 5.30 a.m./ legănat de autobuzul care te
ducea/ odată cu visele de la 5.30 a.m. // mai târziu/ la 6
a.m./ vocea din cap îţi ridica nivelul resurselor/
interioare/ la înălţimea genunchilor/ care se izbeau de
scaunul din faţă/ când autobuzul frâna brusc”. Prin
poemele din secţiunea a 3-a a volumului, intitulată
chiar resurse interioare, se realizează contrabalansarea
în regimul hiper al subiectivităţii, fără a se trece în
limbajul frust al defulării. Din contră, până şi catharsisul emoţional urmează dinamica legilor fiziologice
pentru a se evita riscul manierei, al căderii în patologie<
„(…) încercai să supravieţuieşti/ inventând un organ al
urii/ un penis monstruos/ pe care să ţi-l bagi în fiecare
dimineaţă/ la 4.30 a.m./ în lumea pe care o urai”.
Uneori, eforturile de echilibrare prin moderaţie sau
abstinenţă sunt infime şi conduc doar la o menţinere
pe linia de plutire< “trebuia să schimbi ceva / aşa că teai hotărât</ juma’ de pachet de ţigări pe zi / votcă cât
să-ţi înmoi buzele/ ceaiuri la greu/ şi plimbări prin
locurile cunoscute – /tipul de terapie care nici nu te
omoară/ dar nici nu te pune pe picioare/ după un
episod cu voci în ureche/ şi dialoguri nervoase singur
în cameră”.
Poetul radiografiază zonele cotidianului care-i
marchează biografia lipsită de spectaculos, dar care
certifică ieşirea din starea de cvasi şi revenirea spre
centrul afectiv al fiinţei, ocolit sau implodat de poeticile
experimentale. În poemele lui Gelu Diaconu asistăm la
o repunere – chiar dacă fragilă – a umanului în
categoriile pozitive< este permis luxul
viselor
prospective, dar fără evadări din realitate, se bea fără
crize alcoolice, se fumează necompulsiv, sexul iese din
retorica inflaţionistă iar spiritul de solidaritate lărgeşte
perspectiva egocentrică (persoana I) într-una
antropocentrică (persoana a III-a) odată cu al doilea
ciclu de poeme, gelu. Aici, accentul se pune pe ieşirea
eului din abstracţia diaristică a lui “eu” şi asumarea
identităţii din viaţa reală, pusă sub incidenţa
relativizării şi a relaţionării. Gelu e proiectat mai mereu
în lume, printre oamenii cu care empatizează< frizeriţa,
copiii, prietenii călin şi mioara la conflictul cărora
asistă înţelegător, deşi nu îl priveşte direct, şoferul de
taxi, şantieriştii, colegii de muncă de la uzina vulcan.
Toată această recuperare a umanităţii este posibilă
datorită încrederii în semn, în funcţia lui de
comunicare. Dacă poezia recentă ne-a obişnuit cu un
limbaj care mai mult arată decât exprimă, care îşi
etalează ostentativ vocabulele pentru a escamota un
minus de trăire, Resursele interioare răstoarnă acest
raport şi spune prin apel la elementar. Se refac
conexiunile fireşti, stranietatea şi alienarea sunt anulate
printr-o percepţie funcţională, recuperatoare asupra
realului, care precede “operaţia de revalorificare”< „pot
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să fac în sfârşit ce trebuie/ liniile negative se strâng
undeva jos/ am aer în plămâni/ şi lucruri de văzut/
cafea şi şi ţigări nu mai sunt/ la 9 a.m./ dar resursele
interioare urcă spre stomac/ şi mai sus/s pre gură/spre
nările cu care prizez/ doza zilnică de oraş”.
Revalorificarea este vizibilă şi la nivelul somaticului,
care a depăşit în sfârşit dimensiunea terorii viscerale<
“trupul/ îl vrei înapoi/ îl doreşti, îl visezi/ cum visează
adolescentul /femei care-şi desfac picioarele // îl vrei
înapoi / să simţi, să pipăi, să gândeşti/ să ai ce spăla/ ce
îngriji, ce masturba/ trupul/ carnea de care te-ai folosit/
materia cenuşie, piciorul, mâna/ ochii lipiţi pe
fereastră/ gândul recuperat / din gunoiul de sub
chiuvetă // vrei pielea de mângâiat, de zgâriat,/ de lins
noaptea, de transpirat/ vrei sexul, stomacul/ de
mâncare/ de erecţie/ de plimbare/ dimineaţa în centru/
printre ruine/ înainte de ora zece/ a oricărei nopţi la
care visezi/ ascuns printre coloane la romană/ în
tunelul metroului, printre fantome/ în pasajul
universităţii după miezul nopţii/ sau în zori/ când
oamenii încep să meargă la serviciu // gol în mijlocul
lor”.
Realul este captat la nivel empiric prin angajarea
existenţială. Nu întâmplător, spaţiul preferat este
autobuzul aglomerat, tramvaiul, autocarul sau trenul,
acolo unde corpurile devin, involuntar, bune
conducătoare de căldură iar erosul poate fi
experimentat în stadiul său incipient, ingenuu prin
fiorul primelor atingeri< “ai fi vrut să o întâlneşti/
aglomeraţia să te lipească de pieptul ei/ pe care nu te
lăsa niciodată/ să îl atingi”. Vehiculele de transport –
întotdeauna în comun – repun în circulaţie instinctul
coeziunii umane şi favorizează meditaţia din mers,
refractară la intelectualisme sau psihologisme.
Anxietatea legată de actul comunicării nu mai există,
poemele curg la viteză constantă ca nişte troleibuze ale
căror captatoare culisează prin alimentare permanentă
cu energie umană, cu “resursele interioare”. Poemele lui
Gelu Diaconu conţin multe astfel de imagini ale
sincroniei interiorităţii cu exteriorul, ale contactului cu
existenţa reală< „simţeai nesiguranţa urcând dinspre
tălpile/ cu care atingeai asfaltul”> “îngrijorarea a venit
odată cu pata albastră/ pe care ai văzut-o în timp ce
priveai fix/ în zăpadă”> „plesneau prin aer înjurăturile
de la 6.30 a.m./ metalele prindeau viaţă/ îţi ordonau
logica raţionamentelor/ până când simţeai că resursele
interioare/ te părăsesc”.
Fără a exercita un efect răvăşitor asupra cititorului,
volumul lui Gelu Diaconu mizează însă pe forţa
empatică a mesajului, pe sinceritatea confesiunii şi
autenticitatea trăirilor, demonstrând că recursul la
umanitate nu are nimic desuet iar poezia tranzitivă e
departe de a-şi fi epuizat resursele.
Gelu Diaconu, Resurse interioare
(Ed. Marineasa, 2012)
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Capcanele spa\iului privat
dan-liviu Boeriu

R

eeditarea volumului
Piaţa cerului. Jurnal
de bucătărie al Norei Iuga (apărut
prima oară la Cartea românească,
în 1986) reprezintă un dublu
eveniment editorial< în primul
rand, ne prilejuieşte întâlnirea cu o
carte care, la apariţia ei, a stârnit câteva controverse
legate mai ales de imposibilitatea aparentă a criticii
literare de a o încadra “corect” (Valeriu Cristea a fost
unul dintre puţinii comentatori care au evaluat volumul
în afara oricăror exigenţe critice, vorbind doar despre
valoarea lui morală şi de “răscolitoarele” lui sensuri)>
în al doilea rand, Casa de editură Max Blecher a
publicat această carte folosind exemplarul pe care însăşi
autoarea îl dăruise, în urmă cu 27 de ani, prietenei ei,
poeta Mariana Marin, aşa încât el conţine o
“retrocenzură”, adică o rescriere a pasajelor şi cuvintelor
care fuseseră decupate nemilos din stofa iniţială a
textului. Termenii găsiţi de cenzura comunistă ca
substituţi pentru îndrăznelile morbide ale autoarei
sunt, aici, tăiaţi şi înlocuiţi cu elementele originale.
Avem, aşadar, un document – pe alocuri hazliu – al
elanului castrator cu care se rescria literatura română
înainte de 1989.

Nora Iuga încearcă în acest
volum o reevaluare tandră a
spaţiului privat. Nu e greu de ghicit
ce stă în spatele acestei intenţii
livreşti< creionarea convingătoare a
unei poveşti în jurul propriei
intimităţi. Pentru că exteriorul e
fad şi pentru că răspunde la cu totul alte legi decât cele
ţinând de libertatea interioară a fiecăruia, scriitoarea
găseşte un subterfugiu convenabil (şi totodată
îndrăzneţ) pentru a-şi ocroti, de una singură,
pulsiunile. Bucătăria nu e doar locul prozaic în care se
întâmplă lucruri odioase (“se spintecă, se toacă, se
răzuieşte”) şi “socializări” salvatoare, ci şi o metaforă a
regăsirii sinelui. Acest lucru derivă foarte clar şi din
modul original de construcţie a cărţii< o istorisire
despre libertatea furată şi redobândită nu poate lua altă
formă decât aceea a unei mixturi curajoase între epic
şi liric, între poemul ermetic şi concentrarea pe detaliu,
între anvergura dorinţelor şi limitele obiective ale
realizării lor. La o privire mai atentă, se poate uşor
observa că Piaţa cerului comprimă toate temele
regăsibile în opera de mai târziu a scriitoarei. Este un
fel de colecţie de obsesii, care vor fi reluate în volumele
ulterioare ca “istorii” de sine stătătoare. Găsim aici
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erotismul difuz, prozaismul cinic, onirismul descătuşat,
memorialistica, metaforele concretului şi lirica
descheiată din cărţile de poezie şi proză care au urmat.
Evadarea din perimetrul frivol al bucătăriei se face
prin plonjarea într-un imaginar bogat, colorat şi
suprarealist, unde frica de ridicol se dizolvă instantaneu
şi unde literatura se scrie fecund şi liber< “puteam să
călătoresc într-un dirijabil / după vrerea unor drumuri
cu neputinţă de contrazis / nefiind aşteptat nicăieri să
ajung întotdeauna la timp / pe un stadion printre
şepcuţe galbene şi fanioane / într-o cursă aproape
aplatizată de atâta viteză / îmi amintesc toate aceste
posibilităţi / cel căzut la datorie scrisoarea / un text
dactilografiat pe o foiţă / - dacă filele unei cărţi ar fi la
fel de transparente / s-ar putea citi totul deodată” (p.59).
Nora Iuga resimte acut imposibilitatea de a mai
recunoaşte în jur frumuseţea banală, sub greutatea
inhibitorie a cotidianului cenuşiu, însă această
neputinţă nu estompează pornirile naturale, ci,
dimpotrivă, le potenţează, aducându-le într-o zonă a
insuportabilului, a durerii de a nu putea fi părtaş la
miracol. Compensaţia e riscantă şi vag blasfemiatoare<
“despre lucrurile frumoase nu se poate vorbi / colinele
verzi domul din köln / picioarele josephinei baker /
privim cum intră planeta-n eclipsă / ne agăţăm de gâtul
poeţilor tineri / - tentaţia sinuciderilor dimineaţa - //
există o lege a compensaţiei / (cum râvneşti să faci
amor în biserică) / o revanşă aproape magică / şacalul
cu limba lui roşie / aţâţă sacralitatea” (p.65).
În Piaţa cerului, întregul contur existenţial se
rescrie. Din singurătatea unei camere, privită pe
fereastră sau cunoscută prin poveştile altora, lumea
capătă proporţii mitice. Dezechilibrele pe care le simte
omul „supt vremi” sunt demontabile de către acelaşi
personaj, care caută febril să-şi reconecteze
sensibilitatea şi raţiunea la confortul previzibilului.
Dacă reuşeşte lucrul acesta, liniştea se reinstalează.
Dacă nu, imaginarul intră într-o nouă fază de
experiment< „poate traiectoria stelei / e firul de păr al
unui copil / mă gândesc la moarte / şi-n apartamentul
vecin / cineva îşi înseamnă creşterea / pe canatul uşii /
ce trişti sunt oamenii care stau acasă / vine un cal de
undeva / dintr-un parc englez / îţi striveşte ţigara în
scrumieră / comode zile ca trei canapele în huse albe /
ce n-ai da să fii tu diamantul / care taie fereastra” (p.86).
Într-o lume asfixiată, pe care sensibilitatea o tolerează
cu destul de multă greutate, semnele exterioare devin
mijloace sigure de diagnosticare a acestei imobilităţi
forţate şi reducţioniste. Nici măcar poezia, cu aerul ei
vetust şi timidele ei tentative creatoare, nu reuşeşte să
străpungă atmosfera sufocantă şi delirul static al terorii<
„uneori din lipsă de întâmplări / cerul e alb // după ce
strângi faţa de masă / după ce fereastra de vizavi / te
lasă în pace / îţi reciteşti ultimele versuri / aştepţi cu
degetul pe o virgulă / închizi ochii / parcă îţi tragi pe
minte o scufă de lână” (p.103).
Lipsa de coeziune a cărţii e provocată şi de
frecventele inserţii intertextualiste. Nora Iuga vorbeşte,
între paranteze, despre întâlniri esenţiale pe care le-a
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avut în decursul timpului (cu M.R.P., de exemplu), ca
o completare factuală a tentei fantastice a volumului. E
o contrapondere, din nou, în încercarea scriitoarei de
a cuprinde între paginile aceleiaşi cărţi decupaje (cât
mai diferite ca structură) ale vieţii înseşi. Excesul de
corporalitate pe care îl aduc episoadele izolate ale
volumului subliniază o direcţie nouă în proza şi poezia
Norei Iuga. Spre deosebire de alţi autori, care
interpretează aplecarea asupra trupului ca pe o
investigaţie crudă şi masochistă, cu mize pur grafice şi
cromatică şocantă, la Nora Iuga aceste feluri de
raportare la corp se completează cu dorinţa de a-i
conferi acestuia statutul de ultimă redută a siguranţei
şi a dimensiunii intime a personalităţii. Spaţiul privat
al bucătăriei se comprimă încă şi mai mult, reducând
fiinţa la esenţa ei ultimă. Iar renegarea acestei poziţii în
ecuaţia complicată a lumii duce la o anihilare totală a
impulsurilor vitale. Personajul ajunge să regrete
întruparea, pentru că o resimte ca pe o nedreaptă
închidere între nişte limite pe care nu le-a ales şi pe care
nu mai vrea să le accepte< „un copac e o lume mai
ascunsă ca lumea, o lume închisă şi de aceea mai
cinstită. dintre toate făpturile, copacul seamănă cel mai
mult cu dumnezeu şi eu stau aici în această grămadă,
cu aceste gânduri atât de nepotrivite şi sunt din ce în
ce mai tristă că m-am născut din carnea unei femei”
(p.68). Anonimitatea absolută rezultată din acest
demers imaginar-autodistructiv elimină, rând pe rând,
toate atributele individualităţii, anulându-le ireversibil
şi evacuându-le din prezentul contabilicesc al
existenţelor noastre< „şi deodată constaţi / că numele
tău e de fapt un cuvânt // de-acum înainte nimeni / nu
te va putea convinge / să răspunzi< prezent!” (p.123).
Autoarea pare, însă, gata să-şi asume acest risc, câtă
vreme perspectiva morţii n-o înspăimântă mai mult
decât ideea unui neprevăzut al aşteptărilor, a
suspendării oricărui traseu prescris, ambele dătătoare
de satisfacţii deopotrivă spirituale şi carnale< „nici
durerile, nici bucuriile trupului nu pot fi retrăite în
amintire. frică este scoaterea acestei cămăşi în care
voiam să mă vezi ... insuportabil gând, că s-ar putea
să fie pentru ultima oară, că voi rămâne ca acei negri
izolaţi într-un deşert african care au văzut cândva un
avion şi de atunci stau ani de zile şi privesc cerul tăcuţi
într-o linişte mai grea decât nesomnul şi foamea
aşteptând să-l mai vadă o dată” (p.133).
Emblematic pentru opera Norei Iuga, volumul
acesta e pariul câştigat al autoarei că frivolitatea
asumată franc şi introspecţia dureroasă la care te
constrâng vremurile tulburi pot coabita într-o lume în
care recursul la o intimitate flamboiantă pare un păcat
congenital. Uşor neomogenă stilistic şi inclasabilă
conceptual (semn al libertăţii auctoriale agresive, de
care Nora Iuga nu e deloc străină), Piaţa cerului rămâne
o carte şocantă, compactă şi puternică.
(Piaţa cerului. Jurnal de bucătărie,
Casa de editură Max Blecher, 2012)
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într-un amfiteatru cu toții
Capablanca, e noapte afară şi frig, latră c]inii,
Capablanca, încotro zici să ne ducem?
Surd şi departe se aud clopotele unei catedrale –
regina a murit pradă riturilor păg]ne şi pereții
încep să se prăbuşească.
Levitzky, Marshall, pe tabla voastră s-au aruncat
monede de aur, scotociți-vă prin buzunare.
Fantomele mi-au fost întotdeauna cei mai apropiați prieteni.
Lasker, Lasker, ai pierdut, dar te-ai g]ndit vreodată
că eşti mai nebun dec]t mine?
Pe fața ta suptă văd că Turnul din Pisa şi Calul troian ar face
o pereche grozavă.
O’Donel Alexander, în război din Bletchery Park ai spart
codurile naziste, maşina Enigma, şi acum te uiți pierdut
pe fereastră şi habar n-ai unde suntem.
Bucură-te, o secundă suntem în Moscova unde
ai c]ştigat cu Botvinnik în ’46 –
Botvinnik, dacă tineri am fi cutreierat Petersburgul împreună
crezi că asta ar fi schimbat lumea în bine?
C]tă putere să aibă acest amfiteatru?
De unde vine lumina albastră?
Ar trebui să închidem fereastra, v]ntul bate puternic şi
vom răm]ne cu o grea şi buimacă amintire.
Pionii sunt ca nasturii, pierzi prea mulți şi-ți cad pantalonii,
aşa ai spus, Kolty, rus bătr]n, fantomă obosită –
închide ochii ca în ’37 şi arată-ne ieşirea.
Pe unde? Pe unde? Pe unde? Pe unde?

Allen
Aş vrea să angajez un necunoscut să ne vegheze singurătatea
când umblăm pe străduțele mici, zona noastră,
și nici nu bate vântul.
Ce crezi că se vede acolo, Allen Ginsberg?
Un supermarket? Un cuib de anaconde? Pălărierul Nebun fluturând
steagul Americii, singur și uitat de toată lumea?
Nu au trecut nici două zile şi ce schimbare de vreme –
ne-am trezit jupuiți înapoi în iarnă.
(numai că nu despre iarnă e vorba
ci despre noi,
şi nici nu bate vântul și pentru noi
câte un c]ine zboară pe lună.)
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o treabă foarte murdară singur
eşti singur
şi poate că nebun în zile febrile
ochii tăi în tavan refuză (învinşi) orice variantă
şi o mişcare a capului
confuză
şi goală eşti singur
dimineața ta o corabie dezmembrată singur
ca o împuşcătură sub poduri singur
pentru că scrisul e de fapt o treabă foarte murdară singur
ca un rinichi după extirpare
ca o fată crescută la țară singur
şi te uiți la negrul de sub unghii
ştiind că nu

cui e gata să ceară
poate că prin țeava de gaze se f]ț]ie noaptea,
ca o babă pipernicită,
poate prin țeava de gaze trece metroul din Londra, duc]nd o m]nă de oameni
la Mile End,
poate prin țeava de gaze curg deşeurile unui mare abator înspre Mediterană,
poate nesf]rşite aliaje de zinc şi cupru şi aluminiu şi uraniu sprijină un
război,
Marele Gustav trage în Marele Gustav şi asta de fapt
se aude,
la fel cum subteranele orbilor pot fi acolo, mărețe, oferind inimi
distruse & minți în agonie cui e gata să ceară,
sau un deşert în care urina devine floare smintită,
o groapă de gunoi în putrefacție, un cimitir de maşini,
sau agonia străzilor improvizate, amestec]nd
zgomote şi lumini şi şobolani roşii,
toate astea pot fi acolo şi poate că
într-o zi

medicinale
*
bezna at]rnă de fiecare creangă şi crenguță
puloverul at]rnă pe mine
zgomotele îndepărtate se aud
aproape şi limpezi
e at]t de t]rziu şi totuşi niciun trol de pădure pe stradă
numai copaci cu scorburi ştiute pe dinafară
şi un c]ine care scoate aburi pe nas
şi caută în gunoi
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*
mă joc cu bila neagră
de cauciuc.

Poesis interna\ional

*
poate că întins
cu privirea pierdută
numai că nu se înt]mplă
şi rătăcirea vine
din multe părți deodată
şi adună într-o m]nă uriaşă
firimituri proaspăt-lucide
şi abia dacă bănuieşti ce are cu tine
şi pe dinăuntru nimic altceva dec]t o gaură neagră
în timp ce ştii că în lume
se dansează
se zvoneşte
se fuge

dincolo de fereastră
se înt]mplă
foarte încet
iarna
şi mă joc cu bila neagră
de cauciuc
ce face un c]ine
lăsat singur în casă
ce face un om
lăsat singur în
mintea
lui

*
ca atare am avut doi prieteni imaginari
pe tania şi pe dante
tania era o fată crescută de cartel
îndoctrinată
treaba ei
de la cincisprezece ani
să ucidă
şi dante
un poştaş din Yucatan cu agorafobie
se înt]lneau
sub felinare
prin creier
şi vorbeau
tare
răspundeam în silă
la problemele lor
şi seara tăceau
însă apucasem deja
să construim împreună

*
noaptea s-a coordonat
melodicitatea a întrecut aşteptările
cerculețele
au apărut pe perdea
c]inii au lătrat
perioade
o scenă desfăşurată
geamul aburit
de dimineață v]ntul va agita
copacii
şi după tine
o frică
mai
veche
se face
bucăți-bucățele
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Alex Văsieș (n. 1993, Bistrița) e student la Facultatea de Litere a Universității
Babeș-Bolyai din Cluj. Lecturile susținute în cadrul celor mai profesioniste și
vizibile cluburi de lectură și cenacluri din țară (Institutul Blecher, nepotu’ lui
Thoreau) au relevat unul dintre cei mai maturi și cerebrali poeți tineri. A publicat
volumul Lovitura de cap (2012), bine primit de critica literară și nominalizat la
Premiul Național „Mihai Eminescu” – Opera prima.
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Cînd Barcelona a bătut-o pe Leverkusen cu 7-1 şi Messi a mai intrat o dată în istorie, la 6-0, prin minutul 60
şi ceva, comentatorii au spus că fundaşii centrali ai lui Bayer sînt ca nişte poeţi romantici. După asta au urmat
seri normale în care am cinat în familie, fără prefaceri, au fost zile în care ieşeam în tricou şi oboseam mai
repede decît ar fi trebuit. Cineva m-a chemat afară şi a fost pressing delicat.
Tot ce-mi amintesc e că mergeam pe o stradă şi că ploua. Îi luasem punga, nu m-am uitat cu ce era, ca să
vină după mine, şi cînd i-am răspuns, după mai multe apeluri, cînd credeam că sînt rătăcit şi scufundat,
aproape mă ajunsese. Am intrat într-un fast-food unde băieţii urmăreau un meci şi, după ce ne-am aşezat,
s-au uitat la noi cu seminţele la gură. Eu tot cu gluga, n-am dat-o jos, eram leoarcă şi strivit. Nu puteam lăsa
cearta pe care-am început-o în stradă, n-ar fi fost corect să meargă fiecare la căldură şi să renunţăm. Ea se
ţinea destul de bine, şi-a luat cartofi, dar nu i-a întors către mine. Unii dintre băieţi, cînd se bîlbîia mingea la
mijlocul terenului, aruncau priviri.
Juca cineva de la noi cu o echipă nemţească, tot foşneau scaunele şi mai înjurau, şi ea, cum avea deja fondul,
îi privea cu scîrbă şi fără frică. I-am povestit despre Cantona, încercam să fiu liric, ştiam că-i plac rebelii,
cum a bătut o echipă întreagă cînd era la juniori. I-am mai zis despre capul lui Zidane pe care l-am crezut
plin de melancolie şi s-a înmuiat puţin. La un moment dat, ai noştri au marcat. Băieţii au bătut palmele şi
berea, mi-a venit şi mie să mă ridic în picioare, dar ea era tot nemişcată, nu mă mai iubea şi credea că-i dau
lecţii.
Am inventat o poveste cu un puşti care creşte într-un oraş destul de slab şi joacă acolo toată viaţa, ţine echipa
în prima ligă aproape de unul singur şi prinde cîteva selecţii în naţionala Franţei. După ce au curs ofertele,
şi el le-a lăsat să curgă în ciuda patronului, pe final de carieră, băiatul s-a tot retras şi a ajuns din atacant mai
retras mijlocaş la închidere, ca să intre alţii cu viteză. În ultimul lui meci, cînd se pregătise o coregrafie şi se
ştia că va fi aşteptat de ambele echipe la ieşirea de pe teren şi că urmau aplauzele, a făcut două faulturi de
galben în 20 de minute şi a stat restul meciului în fund, pe margine. Unii au pomenit că a plîns 70 de minute
încontinuu, alţii că privea pe deasupra tribunelor îngrămădite, repetînd ceva în şoaptă. I-am spus povestea
şi cînd eram aproape gata ne-au egalat nemţii, iar băieţii au înjurat minute bune.
Mi-a zis să mergem că nu mai suportă. Am ieşit în ploaie unde nu ne-am mai spus nimic. Am tot lovit o
piatră cu piciorul, de la unul la altul, în tăcere, pe cîteva zeci de metri. Cînd m-a luat în braţe, la ceea ce credeam că e ultima fază, am simţit cum mă desprind, cum ies din aglomeraţie cu pieptul în faţă, ca un stoper
elegant din anii ‘90. Apoi mi-a zis că nu mai are rost, că aproape s-a obişnuit cu ideea şi că ar putea fi fericită.
Puţin m-am gîndit şi am întrebat-o ce crede< Cantona a fost fericit după ce i-a bătut pe toţi ăia? Mi-a răspuns
să termin cu astea, că n-au nicio treabă. Din spate veneau către noi băieţii care ieşiseră de la meci, dar distanţa
era prea mare ca să-mi dau seama cum se terminase. I-am zis că dacă e aşa poate să plece, eu o să stau pe loc
şi o voi proteja cu privirea pînă urcă în taxi, să mă asigur că e bine.
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ana-maria lupașcu

Ana-Maria Lupașcu (n. 1993, Câmpulung Moldovenesc) a absolvit Colegiul
Național „Petru Rareș” din Suceava și este în prezent studentă la Facultatea de
Litere a Universității din București. A fost membră a cenaclurilor „Săgetătorul”
și „Zidul de hârtie”. Crede în poezie. Uneori doar în poezie.
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un moment pentru totdeauna
sunt în cel mai înalt punct.
copiii pe biciclete au adus orașul aici într-un anotimp fără ieșire
să păstreze dragostea pe lume,
să se apere,
să țină pe cineva aproape
la început.
cunosc doar legile care separă
în câteva secunde mă înghit străzi-labirint, ziduri încă nedescoperite
de marii căutători ai cetății. rezist impecabil
în mijlocul vostru pentru că mie mi se deschid aceste guri de stâncă
și mă primesc
alerg spre turn.
nu știu dacă acolo e încă un spital primitor
al singuraticilor
dar micuții cară fructe în coșurile bicicletelor, sus pe colină.
pe mine cine mă va căuta aici când îmi e tot mai frică
și alte orașe mă înconjoară cu ritualuri
de simplitate
sunt fără scăpare în acest anotimp
mă liniștesc doar dacă-mi aduc aminte de tine.

le voyage noir
să scriu la repezeală pe spatele unei ilustrate, să mâzgălesc cuvinte
pentru mama Roma care îmi ține părinții în brațe.
le dă pâine, portocale și bani
îi strânge la piept
tot
mai
departe de mine.
mi-am încordat degetele,
dar drumul începuse deja să mă zguduie. tramvaiul
mă târa pe străduțele de piatră. acum
viața lui în linii involuntare, pe carton, în conturul
umerilor grei de unde am văzut cerul și,
lovindu-i, strigam de fericire<
tată, cerul e la fel de înalt
ca tine. dar să nu-l privești, te rog. asta nu-i voie.
cineva mi-a spus că stolurile îți pot fura părinții înainte
de nașterea puilor.
i-am acoperit ochii așa cum îi acoperă ea ochii acum
și îl ține în brațe, îi dă pâine și îl leagănă
în iluzii.
e limpede că cineva ne-a pândit dinăuntru pe fiecare
ani și ani, mereu
în altă parte.
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împotriva simțurilor
stă carnea amestecată cu ploaia. un balet
robotic dă senzația că altă gură
aruncă aer în plămânii mei și mă voi ridica brusc.
dragostea mea îngropată în cer nu e doar cer
din când în când
mii de umbre cu mii de culori zboară
în refugiu. permanent
e furtună. din această cabină suspendată
pot vedea umbrelele sub care
tremură oameni mărunți și plini de griji,
viitorul cu
întinderi pustii peste care mișună vacile-domnului.
îmi pare că aud bubuituri de bocanci în ușă.
cineva vrea să mă trezească,
cineva din altă emisferă mă caută,
cineva își face griji pentru mine.
în pata oarbă,
prietenul meu imaginar stă la aceeași masă cu prietenul lui
imaginar.
beau
o cană de ceai în perfecta mea singurătate.

o cutie cu filme proaste
în spatele camerei mele stau tot eu. îmi târâi afară corpurile din lumini grele
după ani. luați-le, sunt ale voastre, ale copiilor
și ale copiilor copiilor voștri.
păstrez leagănul. îmi va duce somnul și inima
înainte, prin iarba înaltă.
rămân între steaguri de carne printre care cântă greieri
și tac. numai țara aceasta mă poate cuprinde acum
cu toate cutiile de albume în care visez în verde, cu prietenii imaginari
aplecați de spate
în curtea interioară a blocului.
când vor pleca și ei
numai mie-mi vor rămâne luptele în care nimeni nu dă strigătul
și cele două trupuri întinse, păstrate atent într-un cerc de tăcere<
fotografia în care știam cu siguranță
cine
va lovi primul.
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Darie Magheru. Sub semnul experimentului

Darie Magheru (1923-1983)

R

octavian Soviany

elativul dezgheţ cultural de după 1960
(cel care a permis cristalizarea unei
literaturi experimentaliste cu modelul în avangardele
interbelice) l-a găsit pregătit pe scriitorul braşovean
Darie Magheru pentru experierea unor noi registre
ale poeticului şi ale literaturii. Momentul de cotitură
îl constituie volumul Caprichos (1970), în care, chiar
dacă mai vechile teme persistă, discursul poetic
capătă o nouă fizionomie, mulându-se perfect peste
personalitatea stranie a poetului, care nu înceta să

contrarieze prin gesturile lui pline de truculenţă. Un
vocabular violent neologistic, puneri în pagină cu
totul neobişnuite, care au câteodată aerul
caligramelor apollineriene, o poetică a rupturilor,
sintactice şi semantice, prin care poemul e spulberat
permanent în secvenţe mai curând disonante, ce
problematizează dramatic ideea de operă,
întrebuinţarea în exces a unor semne de punctuaţie
(linii de pauză, paranteze, semne de exclamare) sunt
doar câteva dintre elementele de recuzită ale acestei
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astăzi cvasinecunoscute. Şi totuşi originalitatea
textelor sale dramatice este incontestabilă< alegându-şi drept protagonişti personalităţi istorice ca
Decebal, Horea, Ion Vodă sau Vlad Ţepeș, autorul
elaborează parabole filosofice care dobândesc
aspectul unor uriaşe tablouri votive, de o cautată
stridenţă şi luxurianţă, unde totul, de la discusul
dramatic la recuzită, funcţionează după principiul
„simţului enorm” şi „văzului monstruos”. Tema
comună a pieselor lui Darie Magheru este aceea a
personalităţii creatoare ce se confruntă cu absurdul
istoriei şi încearcă în zadar să supună forţele
iraţionale ale acesteia prin auto-asumare eroică şi
jertfă de sine, motiv pentru care personajele sale
capătă tot mai mult fizionomia omului absurd, iar
eroul se converteşte în cele din urmă într-un
măscărici pe jumătate tragic, pe jumătate burlesc, al
istoriei. Momentul de climax al acestei perspective
dezabuzate, în care putem recunoaşte fertile
influenţe camusiene (căci înainte de a fi „patriotic”,
teatrul lui Magheru este unul existenţialist) este atins
în suavul vlad, unde, recurgînd la resursele umorului
negru, ale absurdului şi ale farsei sinistre,
dramaturgul reuşeşte să facă din Ţepeş un soi de
Caligula autohton, perfect conştient de inutilitatea
cruzimilor sale („ni s-a dovedit… că nu foloseşe la
nimic cruzimea”) şi un estet al crimei – nu lipsit de
tragism, care pendulează între grandoare şi
bufonadă, reuşind să fie simultan erou şi bufon.
Dintre personajele lui Magheru, „suavul vlad” a
privit cel ma adânc în neantul istoriei şi, de aceea,
este şi cel mai puternic şi cel mai convingător, a
încercat să urnească roata istoriei şi n-a izbutit decât
să ucidă totul în jurul său, domneşte peste o mulţime
terifică de schelete şi cadavre în descompunere, a
vrut să fie erou şi n-a reuşit să fie decât călău (de
altfel în finalul piesei face schimb de identitate cu
gâdele curţii), spiritul justiţiar i s-a transformat întro fixaţie sangvinară, poartă toate semnele unei
singurătăţi şi ale unei disperări superlative. Acest
personaj unic în felul său în toată dramaturgia
românească ar merita să fie cel puţin la fel de
cunoscut ca şi Iona al lui Sorescu...

poezii ostentative, histrionice, în care existenţa este
teatralizată în spiritul unui baroc de substanţă. Totul
e excesiv, voit excesiv, ridicat la o scară halucinantă
şi în acelaşi timp supus deriziunii ironice, căci –
printr-un ingenios joc al parantezelor şi al semnelor
de exclamare – poemul se tranformă adesea în
propriul său comentariu, din spatele gesturilor
patetice mijeşte grimasa bufonului, poezia se
converteşte în antipoezie. Este exact aspectul ce le-a
scăpat puţinilor comentatori ai volumului, care au
asimilat în general poezia din Caprichos
neoexpresionismului (cuvânt la modă în epocă),
eroare pardonabilă de altminteri, căci critica
momentului era încă tributară modelelor ilustre din
interbelic şi puţin pregătită să asimileze
anti-poeticul. O mai justă percepţie asupra poeziei
lui Darie Magheru ar fi fost totuşi posibilă dacă
exegeţii autorului ar fi luat în serios micul roman
cărămida cu mâner sau moartea personală a
tovarăşului state broajbă – publicat în foileton de
revista Astra în mai multe numere din 1967.
Subintitulată „neo-antiroman povestit”, cartea
constituie fără doar şi poate unul dintre
experimentele cele mai radicale ale momentului,
care arunca în derizoriu ideea de literatură
recurgând la mijloacele umorului negru, ale
grotescului şi caricaturii. Poveste a unei umanităţi
gregare, aflate într-o permanentă stare de torpoare
etilică, textul lui Darie Magheru (care porneşte de la
o intrigă vag poliţistă) deconstruieşte, cu o vervă
satirică superlativă, toate locurile comune ale
naraţiunii de tip recherche, promovate în context
românesc de moda Noului Roman Francez, dar, mai
ales, deconstruieşte însăşi ideea de naraţiune. Căci –
contaminată parcă de delirul etilic al personajelor –
vocea narativă nu face aici altceva decât să-şi etaleze
ostentativ propria neputinţă de a povesti, printr-un
joc al divagaţiilor şi al parantezelor care bruiază
permanent povestirea, făcând-o să se risipească în
crâmpeie incoerente, ce se alcătuiesc şi se
dezalcătuiesc după metoda caleidoscopului.. Aceeaşi
febră a experimentului se regseşte şi în teatrul lui
Darie Magheru (Forum Traiani, 1999), pe care doar
o lectură superficială l-ar putea situa în spaţiul
dramaturgiei istorice, cu apăsată patină ideologică,
promovată şi încurajată în epocă de politrucii
regimului ceauşist. Dacă în piesele lui Darie este
prezent şi un cert filon patiotic, el nu are câtuşi de
puţin un caracter conjunctural şi ţine de fibra intimă
a personalităţii paradoxale a scriitorului. Iar cea mai
bună dovadă a faptului că „naţionalismul” lui
Magheru nu era nicidecum unul „pe linie” este faptul
că aceste piese (publicate postum în 1997 şi
reprezentate – doar tragicul domn ion al cămilelor
– cu prilejul unor spectacole experimentale prin
osârdia actorului George Gridănuşu) au rămas până
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luis Rosales

Luis Rosales (1910-1992) a fost un cunoscut poet și eseist spaniol, una dintre
figurile importante ale Generației ’36. S-a născut la Granada într-o familie
conservatoare. A debutat cu volumul Abril (1935), iar poezia sa a fost antologată
de prietenul și discipolul lui Rosales, Felix Grande, în volumul Porque la muerte
no interrumpe nada (Pentru că moartea nu întrerupe nimic). A primit cele mai
importante premii literare din lumea hispanică, printre care Premiul Național de
Poezie (1951), Premiul Național pentru Eseu (1973) și Premiul Cervantes (1982).
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Casa luminată
Maria,
casa luminată e pentru tine.

Seară liniştită,
cu pace în suflet,
pentru a fi tânăr, pentru a fi fost tânăr
când Dumnezeu a vrut> pentru
a avea câteva bucurii... departe,
cu duioşie să ţi le aminteşti.
Antonio Machado

IV
Când mă retrag pentru a-mi asculta sufletul
(fragmente)
MOARTEA NU ÎNTRERUPE NIMIC,
şi totuşi
nu există zi în care lumina să ajungă în lumea întreagă în acelaşi timp,
nu există linişte care să ne îndolieze toată viaţa,
nu există dragoste totală,
sau memorie totală,
nici măcar o amintire care să ne dea speranţe
încălzindu-ne tot pieptul într-o clipă.
S-a făcut întuneric când ai plecat, Juan,
s-a făcut din nou întuneric
când ai plecat tu, Maria,
şi nu am putut să fac să vieţuiţi împreună
nici în amintirea care ne mai rămâne, nici în viaţa care se scurge,
pentru că toate sunt străine între ele,
şi niciodată nu se vor mai întoarce,
şi nu se termină niciodată,
nici măcar acum,
în timp ce mă îndrept spre camera mea
ducând cu mine tot ce am în viaţă,
în timp ce mă simt omenește singur,
divizat,
şi înaintez, în sfârşit, pe ultimul coridor,
pipăind pereţii, uşile
asemenea unui om care caută printre scamele din buzunar ceva nicicând de găsit.
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ŞI ŞTIU foarte clar și trist de BINE,
că există oameni care trăiesc ca şi cum propria inimă ar fi un musafir
alegându-i loc chiar în capul mesei,
pentru a o putea copleși cu atenții,
pentru că o trăiesc aşa cum doresc,
şi se bucură de ea,
şi astfel ea e liniştită şi sărbătorită,
şi atunci ei o servesc cu vin>
dar eu ştiu foarte bine,
foarte trist de bine,
că nu am musafiri,
că stabilesc o întâlnire pentru a mă reuni cu mine însumi
în părţi dureroase care nu viețuiesc împreună,
care niciodată nu pot completa unitatea sinelui,
care niciodată nu vor putea fi,
care niciodată nu voi putea fi,
decât un om trecător, care se desenează cu umbre.
AM AJUNS ÎN CAPĂTUL CASEI, UNDE SUNT BUCĂTĂRIA ŞI BAIA,
iar acum mă aflu în coridor
ca şi cum aş circula prin propriul meu sistem arterial,
și mă învăluie umbra de parcă ar fi sânge,
și mă apasă pe umeri strâmtoarea pământului
care îmi presează braţele de corp,
şi mă străbate o cutremurare genitală,
pentru că lângă mine,
da, lîngă mine, trosnind, întunecată,
nu aud oare ceva ca o voce care arde?
ca o despărţitură de pământ care crapă, care începe să crape
într-o voce în care vibrează această tristeţe pe care o ai,
această tristeţe umană
în care mai trăiește încă însuşi Hristos,
această tristeţe care e mai veche decât carnea,
această tristeţe care palpită acum
în încăperea aceasta în care cărţile
umblă şi umblă și umblă.
OAMENII CARE NU ŞTIU CE E DUREREA SUNT CA NIȘTE BISERICI NESFINȚITE,
asemenea unui pumn de nisip care viseză să fie o plajă,
asemenea unei pale de mare

Trăiam –

Da, ştiu că mă aşteptaţi şi am întârziat<

ca o voce care cade din cuvânt în cuvânt,
chiar până în clipa
în care, intrând în încăperea acesta, ne-am întâlnit din nou,
ne-am întâlnit din nou și ne-am reunit
ca niște fărâme de pământ din văi diferite
pe care vântul morţii le va transforma într-o plajă,
ca o pală de mare
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Da, ştiu că aşteptaţi că mă aşteptaţi mereu până când mucul lumânării pâlpâie
dar acum e altceva pentru că deja sunt aici părinţii mei,
au murit şi ei înseamnă totul,
mi-au adunat totul pentru totdeauna.
Să vorbim acum, da? Să vorbim,
sunteţi aşezaţi amândoi,
sunteţi împreună şi mă priviţi poate pentru a mă sigila,
căci ştiţi că viaţa mea e o scrisoare fără adresă, dar scrisă pentru totdeauna>
şi cine are grijă de tine, Luis?
pentru mine ar fi atât de uşor să termin odată,
ar fi atât de uşor să nu trec peste această oră,
să nu mă trezesc
să rămân mereu scris cu propria voastră scriere,
şi să simt paşii voştri în zvâcnetul
pe care-l aud din ce în ce mai aproape
umblând prin sângele meu,
umblând şi căutându-mă înăuntrul
fiinţei mele de om,
şi să trăiesc
pentru că numele tău era Miguel,
şi mă țineai în spatele memoriei,
şi când aveam musafiri, mă rugai să cânt>
(când sosea Joia Verde
-nimeni în Granada nu ştie când a sosit Joia Verde -,
tu spuneai<

„Clopotele miros deja a zahăr ars” -,
Şi clopotele deveneau, desigur, de trestie,
arzând în zahăr și răsunând în Joia Verde
şi ea, de regulă,
și pentru că așa a vrut Dumnezeu, se numea Esperanza.
COPILĂRIA NU NE VEDE,
nu se uită în ochii noştri ca într-o oglindă
pentru că un copil nu ştie că trăieşte în timp ce se joacă>
copilăria nu ne vede, nu ne poate vedea,
numai ne are, ne strânge laolaltă,
iar când venea duminica nu mergeam la şcoală,
ne duceam la Pepona,
ne lăsam în mâinile ei,
la fel cum paiele împrejmuiesc muşuroiul.
Copilăria e ca un balast
a cărui greutate vie şi binevoitoare
ne poate face să zburăm, mai sus, an după an,
ne poate face să trăim, mai profund, oră după oră,
ne poate solidifica în amintirea ei,
şi, totuşi, ea este copilăria noastră>
acum suntem împreună,
v-aţi întors asemenea unei pale de mare care se strânge,
şi dacă aş vrea,
şi dacă vreau să vă sărut,
ne putem săruta tot corpul şi tot sufletul în acelaşi timp,
aşa cum o pală de mare sărută totul
înăuntrul ei, înăuntrul meu, ridicând
buza de sus la fiecare val, şi având mereu
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mai multă apă de sărutat, mai multă apă laolaltă
în interiorul unui sărut care nu se sfârşeşte,
care nu se poate sfârşi,
în timp ce mă scufund
în apă, din ce în ce mai mult,
din ce în ce mai adânc, căzând
ca o piatră care se îndreaptă lent către fundul
îmbrăţişării totale,
al îmbrăţişării totale pe care o trăiesc acum
venit de pe mare, în sfârşit la pieptul tău, mamă>
şi simt cum carnea ta mă priveşte,
şi poate că sunt copil,
poate că suntem la Granada,
şi poate că îmi povesteşti cum ai cunoscut-o.
VĂ AMINTIŢI? ÎN GRANADA TOATE SE PETREC ÎN JOIA VERDE>
timpul vibra în clopote,
şi în aerul calm
lumina era o albină fără limite
care atingea munţii cu aripile ei.
Tu erai deja obosit de atâta aşteptat>
un coleg îţi dăduse întâlnire
şi te plimbai, ridicând capul
prin mulţimea cu un singur chip,
un singur chip care se roteşte
şi îşi schimbă trupul rând pe rând,
şi o singură inimă, cu sângele accelerat, care trece din mână în mână cât ține sărbătoarea.
Vă amintiţi? Era în continuare joi dimineaţă,
şi cum ţie îţi cădeau ochii pe lucrurile obişnuite,
priveai şi tot priveai
un bătrânel
care avea o tarabă cu dulciuri pe marginea trotuarului
şi alunga muştele sâcâitoare
binecuvântându-şi marfa cu pălăria lui ca o ciupercă,
și avea faţa asemenea unui creion,
iar în buze îi tremura de nerăbdare tot corpul
şi îşi săruta propriul nas de cât se concentra să vorbească,
și bodăgănea şi se consuma
pentru că nimeni nu se apropiase încă de taraba lui.
LUCRURI TRĂITE ȘI LUCRURI ZUGRĂVITE>
îţi aminteşti poate ce oră era pentru că în acel moment
s-a apropiat de tine cineva nicicând aşteptat>
era un om sterilizat şi suspicios
cu faţa ciuruită de bănuieli
şi carnea căzută,
lăbărţată,
şi care purta o vestă fantezistă,
te-a întrebat cât e ceasul,
şi te împingea cu vocea sa în timp ce vorbea pentru că vroia neapărat să afle,
dorea să ştie dacă era ora douăsprezece
ca şi cum ar fi comis un adulter,
și când tu l-ai lămurit în ignoranța lui
a dispărut în mulţime
în timp ce lumina devenea aurie împrejurul tarabei,
în jurul bătrânului,
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şi îmbătrâneai şi tu în timp ce-l priveai,
şi aşteptai odată cu el, plimbându-te prin târg de colo-colo,
şi aşteptai cu aceeaşi durere pe care o avea şi el,
exista ceva care vă unea,
ceva vă unea întru naufragiul oamenilor,
la fel cum apa se adună fără să vrea.
ACUM VOM VORBI,
Acum, deveniți trecut şi orbi, suntem împreună,
pentru că apropierea ne face oameni>
acum suntem învăluţi de umbra morţii
asemenea unui drum îmbrăţişaz de aripile plopilor>
împreună ca un drum,
împreună, orbi şi unii înăuntrul celorlalţi,
ca o pală de mare care se strânge,
care s-a strâns, în sfârşit, şi care se sărută toată
cu un sărut epuizat și brusc
care îi scutură frunzele de pe buzele
îi scutură valurile, unul câte unul>
sunteţi cu mine în cele din urmă, şi vă văd cum,
ca întotdeauna, aşteptaţi

„Şi cine are grijă de tine, Luis?” –
văd că stai aşezată,
redându-i corpului tău acea oboseală
de mamă cu fiii şi cu valurile sale,
de mamă întoarsă spre copilărie,
de mamă întoarsă spre botezul repetat cu fiecare fiu ce se naşte>
iar el îşi sprijină mâinile pe umerii tăi,
stând în spatele scaunului,
ca râul care-și urmează albia>
şi poate că eu sunt copil,
iar vocea şi ochii tăi mă izolează,
mă privesc și iar mă privesc,
plângând pentru a mă vedea printre cristale...
e aşa de ușor să mori,
e aşa de ușor să continui să mergi desculţ pentru totdeauna,
acest gest pe care încă îl mai ai,
acest gest pe care nu-l voi uita niciodată,
acest gest în care cineva se îneacă,
în care cineva caută,
în care cineva îşi caută ochii prin aer,
aceeaşi ochi ai săi ameninţaţi de orbire,
şi care i se frâng în interior
în timp ce visează să ajungă la ei într-o zi.
ODATĂ CU ÎNTOARCEREA VOASTRĂ TOATE S-AU PUS ÎN ORDINE
acum, lângă voi, sunt cărţile, pe rafturi,
şi vinul, şi fraţii, şi orele,
şi bondarul silabisind care strângea între aripile lui buzele noastre de copiI,
apoi vor sosi Pedro şi Primitivo, împreună cu Leopoldo, Dionisio, Alfonso,
şi prea tăcutul căruia toţi îi spuneau Dámaso,
şi Enrique,
ca să vă spună că aţi procedat corect,
să vă spună că totul revine şi nimic nu se repetă,
şi Luis Cristóbal care a crescut tăcând,
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care a crescut în viaţa mea
ca o balama fixată de uşă pentru a o împiedica să se desprindă,
şi cine are grijă de tine, Luis?,
şi vor reveni sărăcia neînduplecată şi giulgiul
în care, într-o zi, m-am înfăşurat împreună cu Cervantes,
şi Maria care intră în cameră
pentru a lăsa pe masă o glastră cu crini drepţi şi fragili>
şi poate că se va mai repeta această clipă în care, ducându-mi mâna la obraz, mi-am atins oasele,
care, mi se par mereu pregătite, disponibile, definitorii,
şi poate că totul se va cicatriza, într-o bună zi, la fel cum o rană îşi închide marginile
şi poate că totul se va aduna
pentru că moartea nu întrerupe nimic.
ACUM CÂND SUNTEM ÎMPREUNĂ LA FEL CUM SETEA LIPEŞTE BUZELE,
vreau să-ţi spun numai un lucru,
vreu să spun ca într-o zi ai plecat
-era două dimineaţapentru ca totul să se îndrepte,
pentru ca totul să devină necesar,
pentru ca toţi fraţii să putem duce o viaţă aşezată
aşa cum îţi duci şi braţul cu tine la birou>
iar acum continui să te numești Miguel,
şi să devii miguel
în spatele tuturor uşilor care se deschid,
şi acum continui să mă strigi din spatele tuturor uşilor care se închid,
ca să nu-mi pierd curajul>
şi vei avea un birou pe marginea trotuarului,
poate un departament chiar,
în care te vei ocupa de inventarierea scrisorilor care nu au ajuns la destinaţie niciodată,
pentru a lua vreo hotărâre
şi, din când în când, te vei uita la ceas pentru a măsura corect oamenii şi zilele,
pentru ca totul în continuare să crească,
pentru ca totul în continuare...>
şi te vei ocupa, fără ca nimeni să ştie, de o afacere,
poate va fi ceva important
cum ar fi, de exemplu, număratul picăturilor de ploaie de care pământul are nevoie pentru a rodi,
şi vei continua să faci socoteli aşa cum alţii fac copii,
şi vei continua să faci copii,
şi vei continua să atenuezi strălucirea aurului în propria-ţi verighetă,
pentru că moartea nu întrerupe nimic.

Traducere din limba spaniolă
de Cristina Sava și Rafael Pisot
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Bogdan(,) spune o poveste

ioana dunea

A

nunțat
de
autor încă din
toamna lui 2012, debutul poetic
al lui Bogdan Coșa nu este unul
surprinzător. Majoritatea textelor
din volum au putut fi citite pe
diferite site-uri literare în cei 3 ani cât a durat scrierea
sa. Surprinzătoare se anunță însă structura, dacă e
să-l credem pe Andrei Dósa, care notează în mod
definitiv pe coperta a 4-a că avem în față< „cel mai
bine și mai inteligent structurat volum de la Ieudul
fără ieșire încoace”. Ceea ce nu e la îndemâna oricui.
Cred, fără a cădea în entuziasmul extatic al lui
Andrei, că cele 6 motouri din excelenta poetă
americană Rae Armantrout coagulează textele
asigurând tensiune până în final, nelăsând mai nimic
la voia întâmplării. Autorul pare că știe ce face,
supraveghind minuțios fiecare episod al poveștii. O
poveste conceptuală.

Unul dintre cele mai frumoase
texte (și nu sunt deloc puține),
„Insomnia”, deschide volumul
și-l îndreptățește pe Vlad
Moldovan să observe corect că
„Bogdan Coșa scrie la liziera
insomniei”, o poezie epurată de stridențe,
minimalistă, economicoasă. Poetul nu se zgârcește,
nu-i dă cititorului nici prea mult, nici prea puțin,
menținând perfect în acest prim text echilibrul încât
să obțină sensul poetic maximal pentru un public pe
care îl dorește „selectiv și inteligent”. E o dantelărie
a riscului, un pact asumat< „întins pe saltea/ mă uit/
în tavan// acolo/ am tras/ șase x-uri// tu vii/ te așezi
peste mine// scoți arma/ dai capul/ pe spate”. Ușor
de sesizat că textul este precis trasat, cu o finețe a
detaliilor, fiind o disrupere a prezenței< „dimineața/
var pe monturi// vise calme/ expansive// mersul/ cel
fără călcîie// teritoriu/ în lumină”.
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Văsieș, lui Dan Sociu, lui Radu Vancu, indirect lui V.
Leac si Alexandru Mușina. De ce nu și lui Ionuț
Chiva sau lui Andrei Doboș, ne putem întreba. Care
e rostul atâtor dedicații (mai multe decât în orice alt
volum recent citit)? Să consolideze un grup? Puțin
probabil. Să manifeste adeziunea la un tip de
sensibilitate/ scriitură (pe sistemul „dedicatarul este
într-o măsură responsabil de opera care îi este
dedicată și căreia îi aduce puțin din susținerea sa, și
deci din participarea sa”)? Există riscul să li se creeze
unora impresia dorinței unui debutant de a fi
confirmat de grup („actul intelectual devine deplin
și efectiv numai dacă are loc într-un grup consacrat”
- Sorin Adam Matei).
Mai deranjante sunt însă textele „pe anecdotă”
(de ex. „nadejda”) - fiindcă, pe cât de frumoase și
firești sunt poemele sentimentale ale lui Bogdan
Coșa („alături de tine/ am fost un bărbat sincer/ cu
mișcări impecabile// în jurul nostru/ animalele
veneau/ să-și afle căldura/ seara mă cuibăream/ între
oasele tale/ ca niste șipcuțe/ îmbinate în soare”), pe
atât de forțate și gratuite par cele în care se dorește
obținerea efectului ironie. Emfaza din voce însă
nu-i permite să fie credibil și se ajunge la construcții
bizar-contorsionate< „cules-am destoinici valută/ căci
cu adevărat bucureștii mîine/ la prima oră pe
wall- street/ vor fi/ sell/ sell/ sell/ și confuzie vor
semăna” sau la jocuri de cuvinte facile< „elcielo.md”/
„el cielo”. În aceeași zonă poate fi plasat și poemul
„Slam”, unde Bogdan Coșa povestește o istorie
traumatizantă ri(t)mând și dovedind că și-a făcut
lucrarea de licență despre hip-hopul românesc.
Rezultatul e un text excesiv de lung (5 pagini) și
anevoios, o rimă în -at care vine, vine, vine, calcă
totul în picioare< „măritat/ dezafectat/ urmat”,
ajungând până în final la „torturat”. Ștefan Manasia,
V. Leac, Dan Sociu, Sorin Gherguț, Vlad Moldovan,
Alex Văsieș ne-au arătat că sunt capabili de texte
inteligent construite folosindu-se de sincope ritmice,
de ruperi, reveniri, rime interne. Există la ei trucuri
ce dau impresia că se poate improviza cu ușurință
care lui Bogdan Coșa îi lipsesc în acest text.
O minte teoretică supraveghează textele (mai ales
pe cele din „Spații Hilbert”) și nu ar fi nimic greșit
dacă nu s-ar aluneca uneori în definiții, în riscante
parafraze filosofice („a-ți aminti înseamnă/ a
înțelege în prima fază”, „înțelegerea nu mai poate fi
decît/ o adeziune la convenție”) care nu aruncă în aer
un conținut gândit, ci creează un desiș de dificultăți
ce acoperă poezia și descurajează cititorul.
O formă de adăpost primară este un debut poetic
care are însă mult mai multe texte frumoase, ceea ce
e suficient pentru a-l face recomandabil.

Zona în care Bogdan Coșa pare cel mai dezinvolt
ca poet este cea în care reușește să spună o poveste
indiferent de suprafața discursivă alocată. Poate varia
de la o contrucție oximoronică impactantă< „în jeg/
e forță/ cît în sute de sori” („peisaj”) la un text ludico-sentimental, „codlea”. Fie că ia forma unui
poem întreg sau a unui fragment care articulează o
poveste mai amplă, predispoziția autorului spre epic
este evidentă și nu-l trădează nici aici, în această
secvență care amintește ușor de Matei Hutopila<
„CD-ul cu dan sociu/ se bate de parbriz/ timpul a
trecut/ și el/ a trecut/ și-i zgîriat și nefolositor/ drum
de țară în viața noastră/ cît pietriș/ scrîșnit în somn
de alcoolici/ mă uit la ceas - mă mai hurduc o
bucată/ singur ca un mieluț/ în oaia asta de tablă”.
Firește că se poate vorbi de influențe în poezia lui
Bogdan Coșa. Ele nu sunt niciodată atât de evidente
încât să-l transforme într-un epigon, ci unul din
câștigurile cărții, o dată terminate, este că lasă
impresia unui voci distincte, fără a fi unitare și pe
deplin formate așa cum e a unui alt debutant recent,
Alex Văsieș. Poemele, în majoritatea lor, nu au nici
amplitudinea, nici rezonanța textelor lui Vlad
Moldovan de care Bogdan Coșa pare apropiat ca
sensibilitate, o parte din cele grupate în „Spații
Hilbert” dând impresia că sunt în faza de proiect
pentru ceva ce încă poetul nu poate definitiva.
Aceeași senzație de aerare, cu toate riscurile care
decurg de aici, se menține și în poemul „Sonata”.
Cred însă că soluția de a compartimenta textul
(grave/ scherzo/ lento/ presto) este un remediu
inteligent pentru a da consistență, mai inspirat decât
reluarea de șapte ori a sintagmei „nu e pace”. Să fie
vorba de o imobilitate sub aparența unei mișcări
reglate< „cînd ceața izbește trotuarul/ în noi se
transferă/ neliniștea rozătoarelor”? De o rătăcire
nesigură a melancolicului doborât de apăsarea
reveriei< „și niciun adăpost posibil/ nu e de găsit”? O
stare constantă de încordare traversează volumul
asemenea unui somn angoasant, sincopat.
Cel mai bun text al volumului, „sfîrșit de
localitate”, are toate datele de a deveni unul clasic. Cu
toate implicațiile acestui cuvânt. Iată-l< „am acoperit
soarele cu o prună/ o țineam de codiță/ cu un ochi
întredeschis/ era drum de țară/ e timp am zis// un
vierme se tîra sa iasă/ să se salveze// era mîna unui
deținut/ îndoită în jos de cot/ pipăind iedera de pe
zid// printre gratiile calde adică după-amiaza”.
Observabilă e contemplarea scenei în stop-cadru, în
mod răbdător și serios, și deturnarea sensului în cea
de-a doua secvență într-o manieră „oblică”. Adică o
definiție clasică a modului în care textul poetic își
generează sensul< „un poem ne spune un lucru și
semnifică un altul”.
Poezia îi este dedicată lui Vlad Moldovan.
Bogdan Coșa este generos și dedică alte texte din
volum lui Andrei Dósa, lui dmitri miticov, lui Alex

Bogdan Coșa, O formă de adăpost primară
(Cartea Românească, 2013)
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„De ce te temi tu? Să trăie;ti te temi tu?”
camelia toma

P

e memoria peliculei din România
anului 2012 va rămâne cu certitudine
filmul lui Cristian Mungiu După dealuri, căruia nu-i
lipseşte nimic din ceea ce salvează de la banalitate o
poveste< crearea unei atmosfere frisonante,
configurarea tipologiilor şi a scenelor problematice,
trasarea unor contingenţe controversate – frigul,
întunericul, viscolul, în decorul unei mănăstiri
nesfinţite> o femeie care pătrunde în altar, răstoarnă
icoane, agresează oamenii bisericii> „familia”
măicuţelor temătoare, strânse sub patrafirul unui
călugăr exorcist. Unghiul de filmare, frecvent orientat
din perspectiva unui personaj, îi conferă spectatorului
rolul de martor ocular, printr-o focalizare externă cu
atuul viziunii imparţiale asupra evenimentelor. Eşti
prins în jocul supoziţiilor, al aproximărilor, în

descifrarea înlănţuirilor cauzale generate de
culpabilitatea individuală sau colectivă. Nu te gândeşti
la prestaţia actorilor, pentru simplul motiv că „măştile”
purtate de ei nu au nimic nefiresc. Regizorul-scenarist
a găsit exact ceea ce căutase< „actori care să poată să
pară oameni simpli, nesofisticaţi, cu puţină educaţie şi
cu acea înfăţişare aparte pe care o capătă uneori
oamenii credincioşi”. Distribuirea debutantelor ca
protagoniste ale unui lungmetraj ţine de o politică în
egală măsură subtilă şi viabilă< o apariţie nouă are toate
şansele să creeze o istorie originală. Lucru confirmat
de premiile obţinute la Festivalul de la Cannes în 2012<
premiul pentru cel mai bun scenariu, acordat lui
Cristian Mungiu, şi premiul pentru cea mai bună
interpretare feminină, ex-aequo, decernat Cosminei
Stratan (Voichiţa) şi Cristinei Flutur (Alina). Notabile
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acelaşi timp şi drumurile> prezentul – în sufletul
Voichiţei e Dumnezeu, în inima Alinei e Voichiţa>
viitorul – va pleca Voichiţa la muncă în străinătate cu
prietena ei sau îşi va găsi şi Alina un refugiu sufletesc
la mănăstire?
În căutarea unui răspuns, spectatorul va „urca” şi va
coborî „dealul” incertitudinilor împreună cu
protagonistele. Voichiţa adoptă o poziţie claustrală, în
acord cu veşmintele călugăreşti, temperând pornirile
profane ale prietenei< „Gata, linişteşte-te.”> „Alina, dămi drumul, că se uită lumea la noi...”> „Nu-s cu
nimenea prea prietenă aici. Ne ajutăm şi-atât.”> „Eu am
apucat-o pe-o cale> nu pot ieşi aşa pe uşă şi să mă rup.”
Tonul şi privirea Voichiţei uită de austeritate când
subiectul discuţiei este „tati”, părintele duhovnic al
mănăstirii, despre care vorbeşte pe un ton alintat, ca un
copil sedus de puterile tatălui său< „Se zice că Părintele
are în altar o icoană făcătoare de minuni.” Dar turnúrile
inspirate ale scenaristului, destabilizează tiparul patetic<
„Se zice că Părintele a văzut un înger şi aşa s-a
călugărit.” „Unde l-a văzut?, o întreabă Alina. „Păi el
lucra înainte la o termocentrală şi i s-a arătat aşa un
înger.” La fel se întâmplă şi în scena solicitării vizei
pentru Germania, când funcţionarul află ocupaţia
Voichiţei< „Maică... Păi şi atunci ce căutaţi în
Germania? (....) Eu credeam că maicile stau şi se roagă.”
Acuzele („De ce te temi tu? Să trăieşti te temi tu?”) şi
disperarea Alinei („O iau razna de tot singură acolo.”)
desenează încruntări fugare pe chipul călugăriţei,
mâhnită că prietena ei nu-i înţelege chemarea< „Asta-i
casa mea acuma, Alina. (...) Că oamenii vin şi se duc,
numai Dumnezeu e cu tine totdeauna. Tu crezi că mie
nu mi-a fost greu atunci când ai plecat? Foarte greu mia fost, nu greu. Da’ uite că m-a ajutat Dumnezeu şi am
găsit aici alinare... pe mami, pe tati...” Ceea ce răzbate
însă dincolo de alinare, nu este extazul, ci transa, nu
iluminarea, ci recluziunea.

sunt şi prestaţiile din rolurile secundare sau episodice<
Valeriu Andriuţă (Părintele), Dana Tapalagă (Maica
Stareţă), Ionuţ Ghinea (Ionuţ, fratele retardat al Alinei).
De fapt ce se ascunde „după dealuri”? O poveste
despre încercarea de a descoperi, după „dealurile”
religiei, drumul spre o casă unde există o fiinţă care să
ţină la tine mai mult ca la orice?
Pancarta de pe gardul mănăstirii are ceva din
avertizările care nu trebuie ignorate, dacă nu vrei să
plăteşti un preţ (prea) mare<
ACEASTA E CASA LUI DUMNEZEU
INTERZIS CELOR DE ALTE RELIGII
CREDE ŞI NU CERCETA
Absenţa semnelor de punctuaţie îi poate declanşa
spectatorului dorinţa ludică de a oscila între simpla
constatare, sobra prevenire şi sceptica interogaţie. De
altfel, filmul După dealuri nu îşi propune să dea
verdicte în privinţa celebrului caz de exorcizare din
anul 2005 de la mănăstirea Tanacu. Cine cunoaşte
informaţiile din mass-media sau din romanele
jurnalistice ale scriitoarei Tatiana Niculescu Bran –
Spovedanie la Tanacu (2006), Cartea judecătorilor
(2007) – va constata că ficţiunea purtând marca lui
Cristian Mungiu îşi susţine diegeza pe un act de creaţie
original. Cuvintele regizorului-scenarist din caietul de
presă al filmului definesc demersul autorului< „A rămas
o poveste despre vină, însă a devenit deopotrivă şi una
despre alegeri şi despre diferite feluri de a înţelege
iubirea> despre ce fac oamenii în numele convingerilor
lor şi despre ce se întâmplă când religia este interpretată
literal, despre indiferenţă şi despre intoleranţă, însă în
primul rând este o poveste despre libertatea de a
hotărî.”
Povestea de la Mănăstirea Dealu Nou ar putea fi
schiţată în funcţie de reperele temporale ale unei
interdependenţe< trecutul – două fete, Voichiţa şi Alina,
au devenit prietene într-un orfelinat care le-a redat
„libertatea” după vârsta majoratului, despărţindu-le în
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conţin ingredientele jurnalistice din care Cristian
Mungiu a selectat nu mai mult decât era necesar să
plămădească, după reţetă proprie, o „pâine”
cinematografică bine dumicată de unii, greu de digerat
pentru alţii. Finalul romanului jurnalistic Spovedanie
la Tanacu este deliberat orientat spre metaforizarea de
tip gnomic< „Irina dispăru în hăul îngheţat, cu dinţii
încă încleştaţi de ultima luptă din viaţa ei. Pe retina
ochiului drept, larg deschis, rămăsese înscrisă, în mii
de celule neştiute, adevărata poveste a unui exorcism.”
Finalul peliculei lui Cristian Mungiu preferă banalul
care, desigur, ar putea camufla semnele unei noi drame<
privim din interiorul maşinii de poliţie şi vedem prin
parbriz intersecţia plină de zăpadă, un muncitor cu
picamer> pe căpitan şi subalternul aflat la volan îi auzim
vorbind despre o altă crimă, despre asfaltul „care se
duce naibii” până trece iarna> în stânga, în spatele
şoferului, se prinde puţin din profilul Voichiţei, care îşi
ridică ochii şi priveşte nu se ştie ce< cele două semne
indicatoare orientate în sensuri opuse, fiecare cu
simbolul unei mănăstiri, sau propriul chip în oglinda
retrovizoare? Ultimul schimb de „replici” are loc pe
parbriz< o împroşcătură de zăpadă amestecată cu noroi
şi scârţâitul ştergătoarelor care execută o mişcare
stânga-dreapta, ca şi cum ar rosti sec SFÂR-ŞIT! Fadeout şi, odată cu genericul, se aude singura piesă
muzicală de pe coloana sonoră a filmului< Wiegenlied
de Mozart, varianta vocal-instrumentală a cântecului
de leagăn pe care îl murmurase Voichiţa, în întunericul
chiliei, la rugămintea prietenei răscolite de boală şi
deznădejde< „Îmi cânţi, te rog?”

Descumpănită de înstrăinarea Voichiţei, Alina îşi
eliberează energia mocnită prin interogaţii agresive
(„Da’ tu cât socoteşti că ai să stai în hruba asta? O viaţă
întreagă?”> „Tu crezi că eu îs ca cioporu’ ăsta de
proaste?”) şi prin gesturi extreme< îl atacă fizic pe „tati”,
se luptă cu măicuţele pe care le muşcă, le scuipă şi le
înjură, are crize, care „nici nu te omoară, dar nici nu te
lasă să trăieşti”. Imobilizată cu funia clopotului ca să
poată fi transportată la spital, Alinei i se prescriu
antipsihotice puternice şi „să citească şi din Psaltire, că
ajută”. În cele din urmă, e legată, cu lanţuri asigurate cu
lacăte, pe o targă din scânduri – o cruce improvizată pe
care vor rămâne imprimate cu urină semnele calvarului
îndurat de tânăra exorcizată.
Aflată în centrul atenţiei, istoria personală a
Voichiţei se „scrie” în funcţie de relaţia cu celelalte
personaje – proiecţii ale complicaţiilor sale interioare<
amintirile şi traumele de la orfelinat sunt dezvăluite de
prezenţa Alinei> existenţa la mănăstire este definită de
cutumele „recitate” de ea după cuvintele Părintelui, dar
într-un ritm total diferit de „corul” celorlalte maici,
panicate mai tot timpul de iminenţa insinuării
diavolului în viaţa lor. Destinul Voichiţei rămâne sub
semnul întrebării sau sub cel al copacului stingher de
pe deal, lângă care se refugiază într-un moment de
neputinţă. Un copac „pieziş”, „pribeag” şi o fiinţă care,
cum ar spune Arghezi, e „prejmuită ca o grădină/În
care paşte-un mânz”. După moartea Alinei, Voichiţa
îmbracă peste straiele călugăreşti un pulover al
prietenei pierdute, iar privirea ei are ceva din
febrilitatea celui care nu mai poate crede dacă nu
cercetează.
Surse declarate de inspiraţie pentru filmul După
dealuri, romanele non-ficţionale semnate de Tatiana
Niculescu Bran – autoare şi a scenariului pentru
spectacolul lui Andrei Şerban, Spovedanie la Tanacu –
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Trei poe\i maghiari din antologia
Opera\ii de baz[

Î

n numărul anterior v-am prezentat un poet din antologia Alapművelet (Operații de bază),
apărută în anul 1985 la editura Kriterion din București. Antologia conține poeziile a 25 de
tineri poeți de limbă maghiară din Transilvania. Selecția textelor din antologie a fost făcută de către
Markó Béla. În prefață, antologatorul leagă acest volum de o serie de apariții de acest gen din trecut,
Vitorla-ének (Cântecul velelor), apărută în 1967, Kimaradt Szó (Cuvântul omis), din 1979,
poziționând-o astfel în cadrul unei tradiții, și constată că circa jumătate din cei antologați au publicat
între timp una sau mai multe cărți. Prefața abordează pe larg ideea de generație, pune problema
conturării unei atitudini poetice comune, a unui program comun. Markó Béla mărturisește că a fost
ispitit la un moment dat, când citea textele care i se trimiteau prin poștă, de ideea de a alcătui un
volum astfel încât să pară scris de un singur autor și să treacă numele autorilor doar la sfârșitul
volumului, în chip de anexă. Dar în timp ce făcea selecția și-a dat seama că, dacă acest lucru ar fi
fost poate posibil în cazul altor antologii, în cazul acesteia nu. În numărul acesta vă invit să descoperiți
poeziile altor trei poeți din această antologie.

Kinde annamária

S-a născut la Oradea în 1956. Este poetă și jurnalistă. A obținut diploma de inginer
silvic la Brașov, în 1982. Din 1990 lucrează în presă. Între 1997 și 2002 a fost
directoarea colegiului de jurnalistică Ady Endre din Oradea. Este autoarea a șase
volume de poezie. În prezent este redactor al ziarelor Várad și Erdélyi Riport.
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Xiók
1
amikor már nem is volt ÚT csak HÁZ meg
MUNKAHELY meg INGÁZÁS és az életünk a
megélhetéshez feltétlenül szükséges tennivalókra
korlátozódott
amikor hiába volt este meg reggel friss szél és csípős
hideg vöröshagyma és vörösbor mert megmozdulni sem
volt kedvünk cigarettát venni sem volt kedvünk
egyáltalán semmihez sem volt kedvünk
amikor már arról is lemondtunk hogy megnevezzük
hiányérzeteinket hogy számon tartsuk őket
2
én úgy hiszem mi becsületesen élünk
nem hazudunk nem lopunk nem okozunk kárt senkinek
nem bántunk vagy legalábbis igyekszünk nem bántani
mást
már lemondtam a magyarázatáról is annak hogy miért
nem lehet élnünk ahogyan szeretnénk hiszen csupa
szépet és jót képzeltünk el és mi is jobbak lehetnénk ha
úgy élnénk
és úgy hiszem mi becsületesen élünk
mesebeli szegényemberek legkisebb fiai lehetnénk
én úgy hiszem becsületesen élünk s mégis a halállal
barátkozunk
3
persze éjszaka van rólad beszélgettünk lefekvés előtt
rád gondolunk és nyugtalanok vagyunk miattad
elképzelem hogy bejössz a házunkba írsz olvasol eszel
cigarettázol vagy csak ülsz és beszélgetsz velünk
azután elmész és újra jössz és mi várunk
vadonatúj mosolyunk van és csillog a szemünk
a legújabb divat szerint a szemnek csillogni kell
és persze a mosolyunk is megérett már a cserére

Földszint
békésen és bölcsen fogok uralkodni fölöttem
egész népem boldog lesz
és áldani fogják az emlékemet
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Xio
1
când nu mai exista nici DRUM doar CASĂ și
SERVICIU și NAVETĂ iar viața noastră s-a
limitat
la activitățile strict necesare supraviețuirii
când degeaba era seară și dimineață vânt proaspăt și înțepător
ceapă roșie rece și vin roșu că nu mai aveam chef nici
să ne mișcăm nici să cumpărăm țigări
nu mai aveam chef de absolut nimic
atunci renunțaserăm deja să ne definim
lipsurile să ținem cont de ele
2
eu cred că noi ducem o viață cinstită
nu mințim nu furăm nu provocăm pagube nimănui
nu facem rău sau cel puțin ne străduim să nu facem rău
altora
am renunțat deja și la explicația faptului de ce
nu putem să trăim așa cum ne-am dori că doar
ne-am imaginat numai lucruri bune și frumoase și cred că și noi
am fi mai buni dacă am trăi așa
eu cred că noi ducem o viață cinstită
am putea fi cei mai mici fii ai omului sărac din basme
eu cred că ducem o viață cinstită și totuși ne împrietenim
cu moartea
3
e noapte desigur am vorbit despre tine înainte de culcare
ne gândim la tine și suntem îngrijorați din cauza ta
îmi imaginez că intri în casa noastră scrii citești mănânci
fumezi sau doar stai și vorbești cu noi
apoi pleci și vii din nou și noi te așteptăm
avem un zâmbet nou-nouț și ne strălucesc ochii
potrivit ultimei mode ochii trebuie să strălucească
dar desigur și zâmbetul nostru e numai bun de schimbat

Parter
voi domni în pace și înțelepciune asupra mea
poporul meu va fi fericit
și-mi vor cinsti amintirea
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B. Társaság
1
ne is várjátok hogy körülfigyeljek
amíg magamban jól érzem magam
úgysem figyeltek már egymásra ti sem –
át- vissza- erre- és amarra szerveződött
majd eltűnt végül is az értékrendszerem
2
előre megfontolt könnyelműséged
érvekkel támogatott léhaságod
lomhán csillogó eleganciád
csodáljuk vallásalapító is lehetnél
3
egyszerű volt pedig úgy tenni mintha
és hagyni hogy higgyék ha jó nekik
míg kiválasztják a bizalom
pókhálófinom szálait
s hálóba keveredve szenvednek vakon
egyszerű volt nagyon
4
és öleltél mint Krisztus a keresztfát
feküdtünk egymás mellett mint két elítélt
ó hol vannak hogy rúgjam ——be őket
kik a legtisztább örömet ígérték
5
hol vagytok hol nem vagytok felcsillanó ködökben
érintkező árnyak a csendes nyáresti utcán
sörök habja az orrotok hegyén
észrevétlen telnek a napok de nem tudhattok semmit
sajnálom semmit sem tudhattok
átutazás csupán a jelenlét illuzió
mégis örökkön élő képet véssetek szívetekbe
mert emlékeznetek kell majd rám
a hazugságok árán felháborodásom szüneteiben
elvesztettétek a szeretetemet
hát mondjátok meg igaz lelketekre
hiányozhat-e valaki igazán vagy csak viccelődünk és
hülyéskedünk és oda se nézünk úgy rúgunk egymásba
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Gașca B.
1
să nici nu vă așteptați să mă uit în jur
cât timp mă simt bine cu mine însumi
oricum nici voi nu vă mai uitați unii la alții –
sistemul meu de valori s-a re- și destructurat
încolo și-ncoace până când a dispărut
2
lejeritatea ta îndelung studiată
delăsarea bazată pe argumente
eleganța strălucitoare și lenevoasă
le admirăm ai putea fi întemeietor de religie
3
deși a fost simplu să ne prefacem că
și să-i lăsăm să creadă dacă lor le convine
până când sortează firele fine
ca de păianjen ale încrederii
și prinși în plasă suferă orbește
a fost foarte simplu
4
m-ai îmbrățișat așa cum Hristos a îmbrățișat crucea
stăteam întinși unul lângă altul ca doi condamnați
o unde sunt ei să le trag un șut în ——cei care ne-au promis bucuria cea mai pură
5
ați fost odată ca niciodată în cețuri scânteietoare
umbre ce se ating pe stradă în liniștea serii de vară
spuma berii pe vârful nasurilor voastre
zilele trec neobservate dar voi n-aveți cum să știți
îmi pare rău n-aveți cum să știți ceva
doar în trecere prezența este o iluzie
să păstrați totuși în inimă o imagine veșnică
pentru că va trebui să vă aduceți aminte de mine
cu prețul minciunilor în pauzele indignării mele
mi-ați irosit iubirea
așadar spuneți drept
poate cineva să lipsească cu adevărat sau doar glumim și
ne prostim și ne luăm la șuturi fără măcar să privim
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Beke Sándor

Din antologie aflăm că s-a născut în 1961 în Brașov. A tradus poezie din limba
maghiară pentru revistele Tribuna și Astra. Este unul dintre cei care, din câte se
pare, și-au pierdut discernământul, o însușire atât de importantă pentru un poet.
Pe net nu am găsit decât câteva poezii scurte de-ale lui, un fel de haiku-uri facile
și o cronică în care autorul a șase ”caiete cu poezii” este desființat< imaginarul este
incoerent, patetismul e omniprezent. Dar tot pe net am găsit și texte mai lungi,
ceva mai consistente. Însă nici acestea nu se ridică la nivelul textelor de mai jos.

A tárgyak között

Printre obiecte

Ebéd utáni asztal
sáros bakancsok a kályha mellett
az ágyon sárga műanyag fésű
zöld csillár a villanykörte glóriája
piros oldaltáska a szekrény fogantyúján
giccs-falon ’44-ből egy katonafénykép
s egy ottfelejtett múlt évi falinaptár
az Oberon rádió forgószínpadán
villogó hegyű rakéták
kétkedőknek Europában
a béke fölszeletelt kenyér az asztalon
mosópor a szék lábánál
fehér kezek árnyéka
a beáztatott ruhák fölött
az almárium előtt
a tárgyak között
kedvesem

Masa după prânz
bocanci plini de noroi lângă sobă
pe pat un pieptene galben
candelabrul verde-i aura becului
geanta roșie atârnă de mânerul dulapului
pe peretele kitsch o fotografie din ’44 în uniformă
și un calendar de perete de anul trecut
pe scena rotativă a radioului Oberon
rachete cu vârf scânteietor
pentru scepticii Europei
pacea e o pâine feliată pe masă
cutia cu detergent lângă piciorul scaunului
umbra mâinilor albe
deasupra rufelor înmuiate
în fața dulapului de bucătărie
printre obiecte
draga mea
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Amikor már csak epret és málnát
árulnak a cigányok

Când țiganii nu mai vin decât cu
zmeură și fragi

Óvodáskoromban
amikor úgy tudtam
hogy mennyben lakó az isten
szerettem volna
az utcánkban
sokat járó vándorcigányokkal
ezüstszínű bádoglemezéből
egyszemélyes rakétát építtetni
hogy felmenjek vele a mennybe
a nagy trónuson ülő
szigorú
de jólelkű istenhez
s megkérjem arra
segítsen meg engem
legyek mint a mesehősök
s mint az angyalok
halhatatlan –

Când mergeam la grădiniță
credeam
că dumnezeu locuiește în ceruri
și aș fi vrut
să-i pun pe gaborii
care veneau des
pe strada noastră
să construiască din tabla lor argintie
o rachetă doar pentru mine
să zbor cu ea la ceruri
în fața tronului cel mare
pe care stă domnul sever
dar bun la suflet
și să-l rog
să mă ajute pe mine
să fiu ca eroii din basme
și ca îngerii
nemuritor –

Az óvodában
színesceruzával
megrajzoltam a rakéta tervét
nagyon tetszett az óvónéninek
megmutatta a kislányoknak és kisfiúknak
de nagyon szomorú lettem
amikor láttam
hogy felénk
már csak epret
és málnát árulnak a cigányok –

La grădiniță
am desenat planul rachetei
cu creioane colorate
doamnei educatoare i-a plăcut mult
l-a arătat fetițelor și băiețeilor
dar m-am întristat foarte tare
când am văzut
că pe la noi
țiganii nu mai vin decât
cu zmeură și fragi –

Sokáig hittem
ha a bádogos cigányok felénk járnak
felmentem volna istenhez
s nem félnék
mindennap a csalogató haláltól
nem lennék
mint a tulipánok
mint a méhek
mint a fák
mint az őzek
s mint a bádogos cigányok
halandó –

Multă vreme am crezut
dacă ar fi trecut pe la noi gaborii
m-aș fi dus la dumnezeu
și nu m-aș teme
zi de zi de moartea ademenitoare
n-aș mai fi
precum lalelele
albinele
copacii
căprioarele
și precum gaborii
muritor –
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Horváth alpár

S-a născut în 1956 la Atid, în județul Harghita. A absolvit secția maghiarăgermană a Facultății de Filosofie din cadrul Universității Babeș-Bolyai din
Cluj-Napoca. A predat germana în mai multe școli din județul Covasna. În 1985
îi apare la editura Kriterion din București volumul Töredékes emlékirat (Jurnal
neterminat). Este fondatorul și directorul editurii Európai Idő (Timp European).

Aki megbetegszik a kinintől

Cine se îmbolnăvește de la chinină

a talprajancsik
rendszerint bármilyen
helyzetből azonnal
talpraállanak —- ilyenek ők
mióta világ a világ –
——————————— de most
képzeljünk el egy icipici
változást az életükben
– mert halad a világ –
mi lesz velük ha a súlypont
egy szép napon átvándorol
alsó felükből a fejükbe –
—- s ez még hagyján —- de
mi lesz abban a pillanatban
amikor a súlypont félúton lesz
alsófelük és a fej között –
s ha ott – megáll —————-

de regulă
hopa-mitică
se ridică îndată
din orice poziție —- așa sunt ei
de când lumea –
————————— dar acum
să ne imaginăm o mică
schimbare în viața lor
– pentru că lumea merge înainte –
ce se întâmplă cu ei dacă într-o bună zi
centrul lor de greutate se mută
din partea de jos în cap –
—— și asta mai treacă-meargă —— dar
ce se va întâmpla în momentul
în care centrul de greutate va fi la jumătatea drumul
dintre partea de jos și cap –
și dacă se oprește —- acolo ——————-
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A teremtés első napja

Prima zi a creației

kezdetben valának
a szavak—————————
és a szó kietlen és
puszta vala———————és a költők lelke
lebegett a szavak
felett————————
és mondák a költők
hogy legyen
világosság——————————————és lett
——————-ami lett———————-

la început au fost
cuvintele———————și cuvântul era pustiu
și gol————————
și duhul poeților
se purta pe deasupra
cuvintelor—————și au spus poeții
să fie
lumină—————————————-și a fost
—————-ce a fost——————-

Hangszórók közismert pályaudvar
peronján

Difuzoare pe peronul unei
binecunoscute gări

felhívjuk a kedves
utazóközönség és
ismerőseik figyelmét
hogy az állomás épületében
és környékén valamint
a közelben és annak
környékén sőt ennek
közelében is
tartózkodni szigorúan
tilos

stimați călători
și cunoscuți ai acestora
vă atragem atenția
că în clădirea gării
și în imediata ei vecinătate respectiv
în apropiere și în
vecinătatea acesteia ba chiar
și în apropierea acesteia
staționarea este strict
interzisă

prezentare și traducere din limba maghiară
de Andrei Dósa
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dan mihu\

Dan Mihuț (n. 1973, Turnu Severin) a absolvit Facultatea de Limbi și Literaturi
străine și a lucrat ca profesor de română și engleză, înainte de a deveni redactor și
apoi redactor-șef al revistei Tomis, până la desființarea acesteia. A publicat două
volume de poezie< AutoDaFe (2008) și Trei mese pe zi (2012), iar textele sale au
apărut în antologii și volume colective< Poate ne vedem (2010), Miez – opt scriitori
la Sebeș (2012).
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Râsul

M

meu, Mihai, arunca pe sub zâmbete „ăsta o să fie un
mare piroman”, eu nu ştiam ce e aia şi zâmbeam şi eu,
„tu nu ştii decât să fumezi şi să mergi pe bicicletă” îmi
spuneam în gând.
Mănel a venit către tata sărind peste prispă. Casa,
pusă pe-o rână pe coastă, pe un beci din pietre de râu,
era ca o cetăţuie. Curtea goală şi fără iarbă arăta dezolant
sub mersul domol şi cam împleticit al stăpânului. A
bătrână, Polina, i-a privit tot timpul de pe prispă. Au
vorbit până s-au apropiat de căruţă, „până la toamnă
poate reuşeşti, Mănele”. „Nu, Gheorghe, mâine, nu te ţin
eu mai mult, ce dracu! Iete ce ţi-a crescut ţâncu’ ” a zis
uitându-se la mine şi încercând să schimbe vorba, „ia,
ridică-te, bă, în picioare să văd şi eu câte palme ai” dar
eu nu l-am ascultat, abia când am pornit către casă am
bâiguit un buna ziua pe care uitasem să-l spun la început
sau la despărţirea de Mănel, mă simţeam vinovat, o să
zică omul că nici nu ştiu să vorbesc. „Aşa m-a dus cu
vorba şi-acum o săptămână” a zis tata ca pentru el, apoi
„nu mai lasă şi ăsta băutura aia”.
Mănel Muscalu era un bărbat bine făcut, deşi înalt şi
cam deşirat. Cred că pe-atunci a început să se subţieze.
Când erau flăcăi, tata şi Mănel erau buni prieteni. Tata
mi-a povestit până acasă ce drăcii făcuseră ei în tinereţe,
mai târziu mi-a arătat o fotografie de la nunta lui Mănel,
luase o femeie mărunţică şi frumoasă, care l-a părăsit
după o vreme din cauza băuturii. „Te-ai subţiat ca gâtul
sticlei, Mănele”, l-am auzit, după o vreme, pe Costică
Breazu. Mănel venea de la Strehaia aplecat spre bicicleta
aplecată şi ea spre el. „Ăsta şi-a luat bicicletă să aibe de
ce să se sprijine”, l-a ajutat Fănică Iorgu, de pe banca de
la poartă. Mănel era printre primii navetişti cu bicicletă
dintre cei care lucrau la Strehaia. El şi cu Nicolae Călina.
Ăsta din urmă lucra la fabrica de cărămidă. Când era
treaz, aducea şi câte-o cărămidă sau două prinse cu
sfoara în spatele şeii, căra la ele de ani de zile, voia să-şi
facă o casă, asta pe care o avea stătea să cadă lângă secţia
de tractoare din capul satului. Pe copiii lui, Dida şi
Gheorghiţă, i-am cunoscut în moara veche a lui
Giurescu. Mergeam cu moara pe mările lumii însoţiţi de
piratul cu picior de lemn, Long John Silver, căutam
comoara lui Flint şi mă certam cu Mihai, fiul morarului,
care să fie Jim Hawkins. Deseori, eram fiecare câte-un
sfert de oră ca să nu ne supărăm. Dida şi Gheorghiţă
erau nişte ciudaţi. „Fată, arată-i şi lu’ băiatu’ ăsta puţa
ta”, i-a zis Gheorghiţă. Soră-sa n-a vrut, mi s-a părut şi
firesc, dar după multe insistenţe a răspuns, ca să scape,
„dacă mi-o arată şi el pe-a lui”. Când am auzit, am zis că
n-am şi-am dispărut pe sub curelele care duceau de la
motor spre roţile valsurilor. La câtva timp, Gheorghiţă,
de data asta singur, m-a întrebat „serios, tu chiar n-ai
puţă?” şi-a vrut să mi-o arate pe-a lui, dar i-am zis să mă
lase în pace că-l bat de se cacă pe puţă şi cred c-am fost
destul de convingător. După vreo zece ani, Gheorghiţă

ulţi spuneau că sunt gemeni, dar
pesemne că nu ştiau ce vorbeau.
Stăteau într-o parte a satului unde se ajungea cu greu,
asta numai dacă aveai treabă cu vreunul de-acolo, mai
nimeni nu hălăduia fără rost. Prima dată am ajuns cu
tata, în vârful căruţei cu fân, coboram din pădure
într-o vară când încă orice ieşire din curtea casei mi se
părea o aventură care-mi ţinea treze toate simţurile.
Stătusem toată după-amiaza sub scoruşul unde credeam
că se duceau toate fulgerele când ploua cu găleata, „la
cornul caprei”, îmi zicea tata. Încercasem să mănânc
scoruşe, dar cum toate aveau un gust sălciu, mă trăsesem
lângă şirul de smochini ale căror roade abia dăduseră în
pârg, dar erau mai bune decât scoruşele seci. Mă uitam
la caii care mâncau fără încetare şi, din când în când,
căutau pierduţi spre pădure sau peste orizont. Taică-meu
cosise de zor fluierând undeva în pădure. Mă fascinau
doinele alea pe care le fredonau ei, tata şi bunicul. Acum
mi se pare că le ştiau numai ei, nu le-am mai auzit
niciodată. Decât doina lui Cojin, tăietorul de lemne
prins sub un copac, pe care mama o cânta mai bine decât
ei. Mi-au rămas în minte copiii lui Cojin, urcaţi pe
bordei şi privind către poalele pădurii de unde nu se mai
întorcea nimeni.
Fânul îşi scutura sămânţa în ritmul hurducăturilor,
eu stăteam în vârful lui şi cred că găsisem un nor pe care
încercam să-l modelez cu puterea minţii. Uneori îmi
ieşea. Am auzit un „hoooooouuuu” prelung, căruţa s-a
oprit şi tata mi-a zis „stai acolo că mă duc până la
Mănel”. Ăsta era unul dintre fraţi. Cred că avea de luat
vreo bucată de fier pe care i-o dăduse tata s-o călească
sau s-o ascută. Lache fierarul îmbătrânise şi nu mai
vedea bine, se pricepea doar la pocit degetele. „Pe ultima
coasă mi-a lăsat sânge, nu s-a dus decât după trei zile de
cosit, sânge al dracului de ţigan.” Mănel lucra prin
Strehaia, pe la vreo fabrică din cele câteva. Una pe care
mi-o închipuiam în fel şi chip, mereu altfel, depinde ce
mai vedeam pe la televizor sau prin ziare şi reviste sau
cum vroiam eu să modific realitatea în momentul ăla.
Rămăsesem cu obiceiul ăsta de când mă uitam în foc,
fascinaţie pe care am avut-o încă de când eram ţânc.
Mama se tot învârtea prin curte şi lăsa oalele să fiarbă la
focul lângă care o tuleam imediat ce scăpam de privirile
blânde ale bunicului ce stătea ca un rege fără vârstă pe
un pat în sala unde puneau mesele de praznic, avea un
punct strategic de unde supraveghea toată curtea. Cu
timpul, mi-am dat seama că toţi bătrânii făceau asta de
cum începeau să se mişte mai greu, se aşezau într-un
punct de unde puteau vedea şi supraveghea tot ce se
întâmplă în jur. „Sofieeeeeeeeeeee, vezi că iar se duse ăl
mic la foc!” Stăteam ciuci sau pe un scăunel, priveam
focul şi, în mintea mea, lemnele care ardeau erau cetăţi.
Oamenii fugeau de colo-colo încercând să-l stingă sau
să scape de vipia lui. De câte ori trecea pe la noi, vărul
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se fereau unul de altul. Singura dată când i-am văzut
împreună, s-au întâlnit lângă pinii din faţa bisericii.
Mănel se clătina şi îşi căuta bicicleta din priviri. Pe
vremea aia, contingentul de biciclişti se mărise. Gigi
Marx îşi luase şi el obiceiul de a da din pedale spre gara
de la Strehaia unde dracu ştie ce lucra. Ăsta era un fel
de Buster Keaton al satului, dar unul cu părul creţ şi
mare, semăna la freză cu băiatul ăla de la Bonney M,
doar că, spre deosebire de ăla, care râdea tropical şi sărea
în sus ca maimuţele din Cartea junglei, Gigi Marx avea
faţa înlemnită într-o tristeţe inexplicabilă. Doar când era
beat vorbea, deseori mai mult pentru el. Şi scotea din
gâtlej un râs undeva între behăitul unei capre şi urletul
unei drujbe, totul sacadat şi ritmic, cum numai în zona
electropsihedelică împănată cu teme africane am mai
întâlnit. Râdeam de mă prăpădeam numai auzindu-i
râsul. După ce m-am obişnuit cu el, nu mai râdeam,
doar îi cercetam zona suprarealistă spre care se îndrepta
cu ingenuitate. Un alt călăreţ al celor două roţi era Aurel
Vlaicu. Asta era poreclă, dar nu ştiu de unde i se trăsese.
Spre deosebire de aviator, ăsta nu voia să zboare deloc,
ba din contră, dădea molcom din pedale şi abia se mişca,
în nădejdea lui avionul ar fi rămas nedescoperit. Poate
pentru că Aurel nu bea niciodată şi deci nu era înzestrat,
n-aveau cum să-i treacă idei năstruşnice prin mintea lui
cuminte. Şi mai erau şi alţi biciclişti. Cel mai acătării era
văr-miu. Îşi luase o cursieră cu care făcea rar naveta, mai
mult se plimba şi-şi prindea cracii evazaţi ai pantalonilor
când uita să-i tragă spre genunchi.
Şi cum căuta Mănel bicicleta cu privirile, a dat peste
Titel, care venea beat dar hotărât către zona în care ăsta
se ducea când în faţă, când în spate, când spre vreo
latură în tangoul lui cu umbra lungită de soarele ce
dădea să treacă dealul de deasupra primăriei de la Greci.
Titel a venit, l-a înşfăcat de piepţii hainei şi a încercat săşi arunce privirea lui de un albastru de spirt medicinal
spălăcit de ţuica de corcoduşă în balta căprui spre
roşiatic de cărămidă sau de rom ieftin a ochilor lui
Mănel. N-a avut cum să facă asta pentru că, una la mână,
Mănel avea ochii mai mult închişi, a doua, Titel era
chiortui şi privirile lui pătrunzătoare s-au dus ca
bumerangul pe lângă una din urechile uscate ale lui
Mănel, aşa că s-a întors liniştită în globii de unde
plecase. Astfel, părând că priveşte în locul de unde răsare
luna beţivilor, Titel i-a spus printre dinţi cu o ură strânsă
mulţi ani în coşul pieptului „cej ţ-zam zbus eeee eeu sză
nu mai beiiii, măăh?” Şi-a încercat să-l pocnească, dar
cum nu mai avea putere, s-au prăbuşit împreună pe acele
uscate de pin şi cred că i-a luat somnul. Doi fachiri
adormiţi.
Am râs mult pe seama acestei scene, dar în sinea mea
râsul avea o tristeţe ciudată. De ce se urau fraţii ăştia
până la urmă? Dacă se urau, aşa cum mi se părea mie.
Pe asta mi-a lămurit-o Moş Itu, bătrânul care m-a
învăţat pe mine să citesc ca să poate afla şi el ce scriu
ziarele pe care poştaşul i le-nfigea zilnic între două
scânduri ale porţii. Vedea foarte prost şi, din
pragmatism, m-a pus la muncă. Scriam în fiecare
dimineaţă rânduri de buchii şi Moş Itu îmi aplica, dacă
nu greşeam niciuna, ceva între U şi V, un semn

a băut cu lăcomie sodă caustică la o nuntă prin Creţeşti,
un sat din apropiere. Cineva pusese sticla lângă cele cu
vin din beci, altcineva o luase la repezeală s-o ducă la
nuntaşi. Nefericitul a mai trăit o vreme cu furtun în el,
apoi s-a stins.
Când se îmbăta, Mănel venea tocmai de la Strehaia,
drum cam de zece kilometri, rezemat de bicicletă. Doar
dimineaţa trecea ca vântul spre serviciu, cu părul vâlvoi
sau vârât sub veşnica bască a bărbaţilor. Doar câţiva, mai
fuduli, purtau pălărie. Vedeam o siluetă prin întunericul
care-l apuca des, mai ales primăvara devreme şi toamna
târziu. Se mai oprea, bâjbâia pe lângă bicicletă până
dădea cu mâna de sticla pe care, când era norocos, n-o
spărgea. Vara se mai oprea prin văi şi trăgea un pui de
somn ca să mai rămână vreo două ore în birt. Apoi se
ducea spre casa unde maică-sa, Polina, îl aştepta tăcută
şi resemnată. Fratele lui, Titel, beat şi el de cele mai multe
ori, îl bodogănea. Cel pe care mulţi îl socoteau geamănul
lui Mănel, n-a lucrat niciodată. Era cam sălbatic şi
chiortui, cum zic oltenii, dacă nu zic că se uită cu un
ochi la făină şi cu unul la slănină. Stătea pe lângă casă,
mergea cu vitele la păscut şi bea de pe unde apuca şi ce
apuca. Chiar şi spirt. Era mai mărunt şi îi cam ştia de
frică lui Mănel, se dădea la el numai când ăsta era mai
beat decât el, altfel era pocnit şi a doua zi trecea învineţit
şi ruşinat, cu capul în pământ, pe lângă vacile cu burta
suptă de foame.
I-am văzut doar o singură dată pe-amândoi.
Începusem să bat satul cu picioarele, ajungeam rareori
prin Muscălani, partea aia de sat unde stăteau ei. Era o
uliţă ce cobora de la biserică spre matca Bogabiei, care
avea apă doar când torenţii se strângeau de pe coaste şi
dădeau buluc către sat. Îmi plăcea să merg pe-acolo doar
când voiam să văd câte feluri de pământ are satul.
Începea cu nuanţe închise, spre negru, pe uliţa care se
adâncise din cauza apei şi a tractoarelor ce târau lemne
dinspre pădure. În malurile care se formaseră pe laturile
uliţei, se putea vedea cum se sedimentaseră straturile.
Lutul jos de tot, apoi nisipul, pietrişul şi deasupra
pământul în amestec, galben sau maroniu, apoi ăla
negru, cleios un pic mai jos şi afânat spre iarbă. Matca
avea mult nisip şi tot felul de obiecte aduse de ape. Apoi,
după ce treceam de matcă şi începeam să urc către
Muscălani, în drumul spre pădure, pământul era galben
nisipos sau roşiatic cu bolovanii arşi de soare ca nişte
cărămizi făcute de un nebun. Casa Polinei era sumbră,
cu prispa de deasupra pietrelor intrată în putregai, cu
pereţii coşcoviţi sub acoperişul din ţiglă pe care creşteau
muşchi sau chiar plante. Nu se mai schimbase nimic la
ea de când se măritase Polina cu un bărbat care murise
curând după naşterea celor doi băieţi şi nu mai ştia
nimeni ce nume purtase, poate nici Polina nu mai ştia
în tăcerea ei. Duminica, un picup şui încerca să culeagă
de pe plăcile de vinil câte o voce şubrezită de zgârieturile
timpului. Vreun Dolănescu, Sinulescu sau vreo
Ciuculete sau Ciobanu se chinuia să lălăie amarnic un
cântec ce începea să fie expresiv tocmai datorită efectelor
speciale date de picupul rablagit. Cred că asta a fost
iniţierea mea în muzica punk. Dar pe fraţii Muscalu nu
i-am văzut împreună prin curtea casei sau prin jur. Parcă
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se-ntorsese tuflit rău de cât dăduse pe gât. Pe vremea aia,
era o fântână prin dreptul fabricii de băsămac, să-l
întrebi pe tac-tu că el o ştie. Fântâna veche se dărăpănase
şi, deşi puseseră oamenii nişte mărăcini în gura ei ca să
nu se ducă animalele în fundul pământului, groapa ei
tot mai era de vreo câţiva metri. Şi Mănel mi-a povestit.
«Dom’ primar, mă întorceam asară de la nuntă, pe
întuneric, şi zâc că s-o iau pe matca la deal ca să nu mă
mai vadă lumea drojdit, dar cum fac şi dau în crovul
fântânii. Trecui prin mărăcini până jos. Încercai eu să
ies, mă chinuii, dar nimic, nu reuşii. Cum stăteam să-mi
mai trag sufletul, căzu unu’ peste mine. Speriat, îl luai la
palme amestecate cu pumni, până când, de sperietură,
scăpai dracu de-acolo şi ajunsăi acasă. Da’ ca dracu
m-am speriat, iete şi-acu tremur. Da-l bătui, fie mama
lui a dracu de câine de om, îl bătui de moarte. De frică,
da’ de moarte!» Era, ce-i drept, cam speriat omul. Ăştia
de la pod începuseră să râdă pe-nfundate. Hai, hai,
daţi-i drumu’ la mâini, nu la râs! Nu mai trece decât vreo
jumate de oră, când apare altu’ făcut zdrenţe de pe
coastă. Mi s-a părut că e tot Mănel, dar când m-am uitat
la el era bătut mai rău. Pe unde dracu să fi trecut înapoi
fără să-l văd? Pe după sat, prin pământ ca orbetele? Şi se
mai bătu încă o dată de e bătut mai rău?” „Orbete?”
l-am întrerupt eu. „Un fel de cârtiţă, Dănucule. Aşa, şi
când mă uit mai bine, era fratele lui, Titel. «Cu tine ce
dracu mai e, mă, Titele.» Ăia de la săpat au rămas cu
bărbia în săpători, mă uitam şi eu ca prostu’. «Eeeeeee,
zice Titel, don primar, păi o păţâi asară. Mă-ntorceam
de la nuntă şi o luai pe matcă ca să ajung mai repede.»
«Lasă, dracu, spune că erai criţă», i-am zis eu. «Şi căzui
în fântâna aia de la fabrică şi-acolo dădui peste unu’ care
începu să dea în mine. Mă speriai ca dracu, da’ după
aia… să vez’ ce e pe el, dacă eu sunt aşa şi-aşa, pe el îl
făcui praf. Dădui în el ca-n animal, cre’că mult n-o mai
duce.» Ăştia de la muncă deja se tăvăleau pe jos de râs.
Da, se bătuseră ca orbii în bezna aia în groapă. Şi
de-atunci, de când Mănel a ieşit mai puţin şifonat că
Titel luase mai multă bătaie, fiind mai mititel de statură,
s-a tot râs pe seama lui. Ani întregi. Vezi tu, când râde
lumea de tine, chiar dacă nu ai nimic lipsă, începi să te
simţi ca un pocit. Ca şi cum n-ai avea o mână sau un
picior, ai fi ieşit din rândul lumii şi ea, tâmpită cum e,
de parcă ai avea nu ştiu ce vină, îţi zice într-un fel ca să
râdă de tine. Şi de-atunci îl urăşte Titel, că l-a făcut
fra-su de râsul satului.” Aşa mi-am dat eu seama de ce
uneori, când râdem, e ceva trist în râsul ăla. Ceva din
noi spune că n-ar trebui să râdem, se revoltă şi se
întristează. Multă vreme, nu prea am avut habar ce, dar
am tot încercat să-mi explic. M-am bucurat când am dat
de râsu-plânsu’, dar mi-am dat seama că tristeţea,
plânsul ăsta de-mi tot ocupa gândurile, e mai adânc, e
al omului ăla vechi care nu ştia să râdă, era mai mult
speriat de lume şi cam fugea, se ferea din neştiinţă şi nu
râdea de nimic şi de nimeni, doar se uita grav la lumea
asta şi încerca s-o priceapă. De-aia, din când în când,
cred că ar trebui să nu râdem deloc. Cum facem, din
creştinism, cu mâncarea, ţinem post ca să ne curăţim.

caraghios pe care aveam să-l reîntâlnesc la şcoală pe
caietul de teme. Moş Itu era cel mai nebiciclist om al
satului. Prinsese două războaie în oasele lui pe care le
culcase deseori pe zăpadă. Fusese o vreme, după război,
primar. Apoi, când reumatismul l-a prins din urmă şi
n-a mai putut să meargă, s-a pus în grădină sub măr.
Unde am venit şi eu mai târziu să mă înveţe să citesc ca
să afle ce mai scrie în Scânteia. Dar mai mult nu asculta
ce citeam eu. Fie pentru că citeam prost, fie pentru că,
orice ar fi făcut Ceauşescu, era ca şi cum mergea veşnic
în aceeaşi vizită de lucru în aceeaşi ţară, Moş Itu privea
pierdut spre zare şi, rar, mă corecta când pronunţam
greşit vreun cuvânt, „Dănucule, nu vezi că-s eu destul
de pocit, ce mai poceşti şi tu cuvintele?” Avea, rareori,
accese de vitejie, înşfăca cele două cârje şi, cu-aceiaşi
îndârjire care pe mine mă amuza şi mă întrista, ţinea
morţiş să-şi ia porţia de supliciu. De pe uliţa unde
stăteam amândoi, la câteva case unul de altul, până la
şoseaua asfaltată, făcea vreo două ore. Mişca un picior
o jumătate de pas, apoi îl trăgea şi pe celălalt. Strângea
din dinţi şi, cu un zâmbet neînţeles pe faţă, îmi tot
povestea din tinereţile lui tot felul de lucruri care îl
făceau să-şi tragă picioarele alea după el cu şi mai multă
energie. El a fost pentru mine un fel de Forrest Gump.
Când mă uitam în urmă, vedeam urmele în ţărână, ca
şi cum ar fi trecut un tractor c-o roată. De câte ori
încercam, cu alţi copii, să imităm urmele roţii de tractor
pe zăpadă şi puneam călcâiul unui picior în adâncitura
interioară a celuilalt, îmi aminteam mereu de mersul lui
Moş Itu. Ne aşezam pe bancă la şosea şi aşteptam să
treacă şareta poştaşului, unul Frimu. „Nu I.C. Frimu, ăla
a murit cu mâna pe sirenă”, zicea Moş Itu şugubăţ,
amestecându-i intenţionat pe Frimu şi Roaită, ca să mă
ia în băşcălie. „Frimule, ţi-am furat din drum, dar ţi-l
dau înapoi când vei îmbătrâni, n-avea grijă”. Iar Frimu
nu se lăsa mai prejos, „dom’ primar, să nu uiţi să-mi dai
adresa din cimitir ca să vin să iau coletul cu drumuri
furate”. „Al dracu’ comunist, are colţi de vrabie”, îmi
zicea Moş Itu pe când Frimu trăgea iapa de hăţuri şi îi
scăpăra crupele cu biciul.
Aşa că pe Moş Itu îl întrebam când aveam eu ceva
nelămuriri cum ar fi asta, cu Mănel şi Titel. Mi-a zis că
ura asta vine de la râs şi, când a văzut că mă mir, mi-a
povestit, într-o chindie, o istorioară. Întâi mi-a zis „te
du la draga mea de Aglae şi spune-i să-mi facă ceaiul şi
ţie să-ţi dea un compot, o dulceaţă sau miere ca să-ţi
îndulcească povestirile mele năroade”. După ce m-am
întors, mi-a povestit cum „cam prin cinzeci şi ceva, cred
că murise Stalin, ăla rău de la Moscova despre care
ţi-am mai povestit cu războiul, eram în vale, pe matca
Bogabiei să fac puntea aia, bunica ăsteia de-acum.
Oamenii săpau de zor şi eu vorbeam, la asta m-am
priceput toată viaţa, că aşa e lumea făcută. Unii muncesc
ca dracu, alţii le cântă sau le vorbesc, ba-i mai şi înjură
să le dea forţă dacă nu au băut îndeajuns ca să
muncească de nebuni. Şi-l văd pe Mănel cum venea de
pe coastă. Mă uit la el, zgâriat ca dracu, cam vânăt pe la
ochi şi cu sânge la colţurile gurii, n-apucase să se spele
ca lumea. «Ce-i cu tine, Mănele, ce e, mă, cu capul tău,
i-am zis.» Şi mi-a povestit că fusese la nuntă şi că
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Liebe
Ăsta-i marele meu cînt de dragoste
ieri am fost la o bilă şi tacu’ mirosea-a tine
iar achim, de sub bronzul lui proaspăt de cuba, mi-a zis
joci fantastic, apoi am băut cîte-un doppel
gin şi-am fumat havane de 10$, la miezul nopţii ne-am
suit pe cămin şi-am aruncat cu pietre-n
copacii burtoşi picotind, şi stînd lungiţi sub clarul de
lună, ca două lumini bulucite, ne-am
înălţat cum remedios către cer, către regenwald, unde
tu, fiară albă în salt, te iveşti prin ferigi.
E poemul pe care nu-ndrăznesc să îl scriu, poemul care
ţeasta-mi umple cu vată de zahăr, de vin
puştii să mi-o înfăşoare pe băţ, pînă cînd, învîrtindu-se
ea se umflă cum roata din prater, şi tot
rostogolindu-se cade-n osloplatz, o einer, chiar în faţa
blocului tău, o keiner, o niemand, o du.
Obosită, încercănată, dar totuşi frumoasă, zîmbind
de sub prosopul orange ca dintr-o portocală
himeră ce-ţi fîţîi trupul plin prin camera mea, pînă
cînd el, din umeri, aripi începe să dea.
Ce nu ştim este singurul lucru pe care-l ştim, iar ce
n-avem singurul lucru pe care-l avem
unde nu sîntem e singurul loc unde sîntem, unde nu
luminează roza, singura roză se află.
Am trăit şi-am dorit, din kagran pînă-n grinzing, umbrele
ni le-am îmbrăţişat, ochii ne-am sărutat
am văzut cum zorile pleoapa-şi ridică, dintr-o cameră
de cămin răcoroasă şi mică, sîntem unul
dar nu acelaşi, sîntem un sex tremurînd înspre stele
şi-o pieliţă strălucitoare sfîşiată de ele
sîntem un ochi de lanternă în negură-ntins, cu lacrima
peste ape căzîndu-i, o dark dark dark
membrană-n care codiţa minţii mele se zbate, pînă ce
sfera de neant, în zvîcnet, străbate.
Tot ce-am trăit alături de tine, de la cheful monikăi
unde ne-am cunoscut, pînă la serile
cînd, citind vreun le monde vechi în barul irlandez, te
aşteptam în meidling ca soţii blazaţi.
Şi îmbufnările tale, şi motanul nenăscut nińo, acum
zis vasile de gras ce-i, apoi felul cum
n-ai vrut să mă săruţi pe plaja de la majestic, dar
mai tîrziu, m-ai tras realmente în tine
şi-ai plîns în braţele mele, iar lacrimile tale aveau
gust de nisip, tot ce-am trăit împreună
plutind pe ring, de la bristol spre hotel capricorno
în faţa pianinei lui paik, a cinei lui hahn
toate nessurile făcute de tine dimineaţa, drapată-n
pijamaua mea, şi rujul pe care ţi l-ai
uitat posesiv în baie, chipul tău surîzînd din oglindă
străluminat de plăcere şi-ndrăgostit
chipul tău, de ochiu-mi răsfrînt şi iarăşi în tine ivit
liebe, -ntre ape bolborosind, liebe.
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Tu eşti sora pe care niciodată n-am avut-o, şi
pe care am necinstit-o noapte de noapte
lacrima creierului meu de cîte ori s-a prelins pe
sexul tău dulce, în întunericul tău roz
şi pe tine îmbrăţişîndu-te, de cîte ori n-am pătruns
în floarea de lumină a sinelui meu
dincolo de care-n bălţi de nimic duh pluteşte, şi
trandafirul în spasm se trezeşte.
Fetiţă, lolită şi nimfă iubită, arcuită spre mintea
care te doreşte, fetiţă, primeşte-mi
cuvintele precum mă primeşti în tine, în negura
ta caldă, şi sperma moale-a scrisului
meu împlineşte-o, pînă ea făt va face, şi-acel
făt cu el însuşi va vrea să se joace.
Aduc a extraterestru, de fapt, cum trec prin tlönplatz
printre grafitti de kugpi & blunzi, sînt
şi eu ca-n coreggio, închipuire de fum sărutînd-o pe io
şi ea ferindu-se, atîta zădărnicie în ceaţa
reclamelor, atîta neputinţă în kahlemberg, cu slawek
şi-atîta amărăciune întipărită-n zăpada
prin care porneşti dimineţile către nicăieri, fără odihnă
în semn de jertfă, aerului alb te oferi
atîta oboseală în tine, printre sînge şi cărnuri, şi atîta
febră-n privirea ce nu străbate, zidurile
zările-n seară-ntristate, atîta neputinţă în scris, şi-n el
atîta tăcere, răsucită spre sine, de ea însăşi
scîrbită, atîta plictis pe ring, printre oameni de sticlă
şi amărăciune, himeră, irealitate şi frică.
Tlönplatz, tlönplatz, în clopotul tău de umbră-mi aştept
minunea, sub ploaia de primăvară-mi aştept
mireasa, de strălucire beat, de stele luminat aştept
inima-mi sîngeră, sexu-mi lacrimă fără ea.
Se va sfîrşi? voi spune şi eu, cum lowell, what next?
fetiţă, îţi voi mai muşca din cărniţă?
mă uit la mine, profilat pe portretul lui rembrandt, cel
cu cercel, am trupul chircit, creierul
torturat de neputinţă, ce-mi mai rămîne? să-nnebunesc?
dar nici atît nu pot face pentru tine.
Tot ce ating se usucă, îmbătrîneşte şi moare, străzile
-mi par linii lungi, cenuşii, şerpi de fum
serile-mi cîntă, dimineţile-mi urlă de aşteptare, îţi simt
parfumul în nări ca acum, dar nu
te mai am, braţele tale albe şalele nu-mi mai cuprind, e
aşa de aiurea, fetiţă, aşa de aiurea.
What next, what next, iar plimbări pe kai, iar vizite-n
schönbrunn, iar veveriţe, iar cafe stein?
iar vizitii, iar hofburg, iar japonezi, iar berggasse, şi
amoruri scurte, înfometate, haioase?
Mă-ntreb dacă toate s-au întîmplat cu adevărat, dacă
te-ai învîrtit tu-n jurul meu ca un şoricel
legănîndu-ţi codiţa, să te scot la plimbare, şi-am mîncat
noi vreodată chinezeşte-n jasmin, sau
ai fost c-un străin? Îmi amintesc doar urme, umbre
mă prăbuşesc, fetiţă, mă prăbuşesc.
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Mă prăbuşesc, hélas, dar scriu, şi voi scrie mereu
nimic nu-i mai dulce decît prăbuşirea
acum spăl rufe, după care voi ronţăi nişte chipsuri, şi
voi citi din silesius, spune el undeva
cine-n lume de dulce şi drag preţuieşte ceva, dulceaţa
căderii n-a cunoscut, îmi vor pune
vreo tăbliţă pe uşă-ntru pomenire, la camera 214, aici
a trăit poetul cutare, vizitat de duhuri şi
de iubita lui, care se strecura pe culoare ca o şopîrlă, să
n-o vadă vecinii, aici a murit el de cîteva
ori, din neputinţă, şi-a băut milioane de beri, cu dozele
şi-a construit palate în freistadt, aici
s-a uitat el în oglindă pînă ea a pleznit, lăsînd să se vadă
în undele-i moarte îngerul orb, răstignit.
Ăsta mi-e cîntul de dragoste, încă neîmplinit, cum tot
ce-i omenesc, şi-nceputul furat din bodiu
aş fi vrut să îl scriu în vremuri mai bune, să ţi-l citesc
înainte de-a ne iubi, dar tu eşti acum
unde oare, rătăcind prin ce selvă, heruvim călătoare
aşteptînd ce minune să te doboare?

Liebe
dies ist mein großes liebeslied
gestern war ich billard spielen, das queue roch nach dir,
und Achim sagte hinter seiner frischen kubabräune hervor
du spielst phantastisch, dann tranken wir jeweils einen doppel
gin und rauchten havannas zu 10 dollar das stück, um mitternacht
stiegen wir aufs dach des wohnheims und warfen mit steinen
in die dösenden dickbäuchigen bäume, und ausgestreckt im monden
schein wie zwei kauernde lichter erhoben wir uns
gleich Remedios gen himmel, gen regenwald, wo
du, weißes biest im sprunge, zwischen farnen auftauchst.
es ist das gedicht, das ich nicht zu schreiben wage, das gedicht, das
meinen schädel mit zuckerwatte füllt, so dass die
kids kommen, um sie auf den stock zu wickeln, bis dass
er im drehen anschwillt gleich dem rad im Prater und ins
rollen kommt und rollend auf dem Osloplatz landet, o einer, genau
vor deinem hochhaus, o keiner, o niemand, o du.
müde, augenumringt, aber trotzdem schön, unter dem orange
farbenen handtuch hervor lächelnd gleich einer
apfelsine, chimäre, die du deinen leib durch mein zimmer wedelst, bis
er anfängt, mit den achseln zu zucken, den flügeln zu schlagen.
was wir nicht wissen, ist das einzige, was wir wissen, und was
wir nicht haben, das einzige, was wir haben
wo wir nicht sind, ist der einzige ort, wo wir sind, wo die rose nicht
leuchtet, die einzige rose sich befindet
gelebt und begehrt haben wir von Kagran bis nach Grinzing, unsere
schatten umarmt, unsere augen geküsst
gesehen aus einem kühlen und kleinen wohnheimzimmer
wie das morgengrauen sein lid hochzieht, wir sind einer
jedoch nicht einer und derselbe, sind ein sternhin zitterndes geschlecht
und ein strahlendes häutchen, zerrissen von sternen im gefecht
sind ein laternenaug ins dunkel gestreckt, dessen träne ihm
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über die wasser fällt, o dark dark dark
membrane, in der meines hirnes zöpfchen zappelt, bis es
im zucken das sphärische nichts durchzuckt.
alles, was ich an deiner seite erlebt, von Monikas party
wo wir uns kennengelernt, bis zu den abenden
als ich in der irischen bar in Meidling, irgendeine alte Le Monde
lesend, wie ein blasierter ehemann auf dich wartete.
und all dein schmollen, und der ungeborene kater Nińo, der jetzt
fett wie er ist, Vasile heißt, dann die art und weise
wie du mich am strand vor dem Majestic nicht küssen wolltest
später jedoch hast du mich regelrecht in dich gezogen
und in meinen armen geweint, und deine tränen schmeckten
nach sand, alles, was wir zusammen erlebt
über den Ring schwebend, vom Bristol bis zum Hotel Capricorno
vor Paiks pianino, Hahns abendessen
all die löskaffees, die du morgens, in meinen
pyjama gehüllt, gemacht hast, und der lippenstift, den du
besitzergreifend im bad vergaßest, dein antlitz aus dem spiegel
lächelnd, verliebt und durchleuchtet von lustmienen
dein antlitz, von meinem aug gebrochen und in dir erneut erschienen
liebe, zwischen wassern blubbernd, liebe.
du bist die schwester, die ich niemals gehabt und
die ich nacht für nacht geschändet habe
die träne meines hirns, wie oft kullerte sie auf
dein süßes geschlecht, in deine rosa dunkelheit
und dich umarmend, wie oft drang ich nicht
in die lichtblume meines selbstes
jenseits davon geist in pfützen des nichts treibt und
die rose im spasmus erwacht.
mädchen, geliebte lolita und nymphe, zum gehirn hin
das dich begehrt, bogenmädchen, empfang
meine worte, so wie du mich in dir empfängst, in deinem
warmen dunkel, und vervollständige das weiche sperma
meines schreibens, bis es einen fötus zeugt, und dieser
fötus wird mit sich selbst spielen wollen.
eigentlich gleiche ich einem außeriridischen, so wie ich über den Tlön
platz zwischen graffitis von Kugpi & Blunzi schreite, ich
bin wie bei Coreggio auch ein rauchgebilde, das Io küsst
und sie weicht zurück, soviel nichtigkeit im nebel
der leuchtreklamen, soviel unvermögen in Kahlemberg mit Slawek
und soviel bitterkeit in den schnee gestapft
durch den du morgens richtung nirgendwo aufbrichst, rastlos
zum zeichen des opfers bietest du dich der weißen luft an
soviel müdigkeit in dir zwischen blut und fleisch und soviel
fieber im blick, der nicht durchdringt, die mauern
betrübte abendfernen, soviel unvermögen im schreiben, und in ihm
soviel in sich gekehrtes schweigen, angewidert von
sich selber, soviel langeweile auf dem Ring zwischen gläsernen
menschen und bitterkeit, chimäre, unwirklichkeit und furcht.
Tlönplatz, Tlönplatz, in deiner schattenglocke erwarte ich
mein wunder, im frühlingsregen warte ich auf meine
braut, trunken vor strahlen, erleuchtet von sternen warte ich
es blutet mein herz, es tränt mein geschlecht ohne sie.
wird’s enden?, sage gleich Lowell auch ich, what next?
mädchen, werd ich nochmal in dein fleischstückchen beißen?
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ich betrachte mich vor Rembrandts porträt, jenes
mit ohrring, mein leib ist zerknittert, zermartert von
unvermögen das hirn, was bleibt mir noch? überzuschnappen?
doch nicht einmal soviel kann ich für dich tun.
alles, was ich berühre, vertrocknet, altert und stirbt, die straßen
scheinen mir lange graue linien, rauchschlangen
die abende singen mir, die morgen schreien erwartungsvoll, ich
spüre dein parfüm in meiner nase, aber du bist nicht mehr
mein, deine weißen arme umklammern nicht mehr meine
lenden, alles ist derart verdreht, mädchen, derart verdreht.
what next, what next, wieder spaziergänge am Kai, wieder
besuche in Schönbrunn, wieder eichhörnchen, wieder Café Stein?
wieder fiaker, wieder Hofburg, wieder japaner, wieder Berggasse
und kurze, komische, hungrige liebespartien?
ich frage mich, ob sich all dies auch wirklich ereignet hat, ob
du um mich scharwenzelt hast wie ein mäuschen
mit wedelndem schwänzchen, damit ich mit dir ausgehe, und
haben wir denn jemals chinesisch im Jasmin gespeist oder
warst du da mit einem fremden? in meinem gedächtnis gibt’s
bloß spuren, schatten, ich stürze, mädchen, ich stürze.
ich stürze ab, hélas, aber ich schreibe und werde immer schreiben
nichts ist süßer als der absturz
jetzt wasche ich wäsche, danach werde ich ein paar chips knabbern
und Silesius lesen, irgendwo heißt es bei ihm
wer etwas in der welt mag süß und lieblich nennen, der muss
die süßigkeit, die fallen ist, noch nicht kennen, sie werden
irgendein täfelchen an der tür anbringen, zimmer 214, hier
lebte der dichter soundso, heimgesucht von geistern und
von seiner geliebten, die wie eine echse über die gänge schlich
damit die nachbarn sie nicht sehen, hier starb er einige
male aus unvermögen und trank millionen biere, von
den dosen baute er sich paläste in Freistadt, hier sah er
in den spiegel, bis der spiegel barst, auf dass in seinen toten
wellen der blinde engel zu sehen war, gekreuzigt.
dies ist mein liebeslied, noch unvollendet wie alles
menschliche, mit seinem von Bodiu geklauten anfang
ich wollte, ich hätt’ es in besseren zeiten geschrieben, es dir
vorgelesen, bevor wir uns liebten, allein, wo bist du jetzt
wo denn, cherubinische wandersfrau, durch welchen tropenwald
irrst du denn, wartest auf welches wunder, dich zu knicken?

Übersetzt aus dem Rumänischen< Michael Astner
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doctoratul cu lucrarea Semiotica limbajului poetic postmodern, la Universitatea
„Al. I. Cuza” din Iaşi. Debutează editorial în 2004 cu volumul de poeme Primul
val. A mai publicat volumele de poeme Pavilioane cu ruj (2010), Submarinul
Karmei (2011), Caii din Perugia (2012) și o monografie despre Grigore Vieru
(2011). A publicat, de asemenea, în mai multe antologii de literatură
contemporană, printre care Ziua cea mai lungă (2011), coordonată de Aleksandar
Stoicovici. Semnează eseuri şi cronici literare în diverse reviste de cultură din ţară
şi din străinătate. Din 2008 până în 2011 a fost redactorul-şef al revistei de
experiment literar Feed Back, iar în prezent este redactorul-şef al revistei
Zon@Literară.
116

martie 2013

poezie

Poesis interna\ional

la izvorul din stânca de faianţă
este adevărat Ria cerbii din cărţile tale de poveşti
au coborât în realitate din munţii aceia cu mătase verde
şi sunt la mine în apartament un loc confuz pentru ei
şi stau în faţa maşinii de spălat şi privesc cât de repede
se învârt hainele în cuvă privesc cum ţesăturile
eliberează sângele şi resturile mele de piele
apoi în faţa oglinzii râd ca voievozii ăia burtoşi
şi scot limbile lungi care ca un fum fierbinte
se împrăştie prin casă şi în ochii lor umflaţi de somn
cu ruj şi cretă te voi desena cum fac copiii pe trotuarele
din faţa blocului şi atunci voi spune că într-adevăr
trăiesc povestea în care o fată cu rochia ei de argint
din ţinuturile cu mătase verde a venit
cerbii să-i adape la izvorul din stânca de faianţă

deasupra oraşului ca o dansatoare pe sârmă
aş fi naiv să spun că nu îmi place să merg cu tramvaiul
mă simt ca o boabă de cafea când spatele unei femei
se loveşte se leagănă îşi roade aburii de mine
când eram copil studiam atent fiecare mişcare a vatmanului
şi mâinile lui erau pe butoane pe trup în faţa unei biserici
se şerpuiau precum aluatul de pâine împletită
şi îmi plăcea să stau cât mai aproape de el să ascult
la radio programul de muzică uşoară şi noaptea
pe liniile care despărţeau oraşul în câteva felii de piatră
mi se părea că sunt într-o discotecă şi urmăream cum pe geamurile
aburinde ieşeau nări şi buze ca florile de gheaţă care apar
dimineaţa când luna se scârbeşte de frig şi intră în pământ
îmi place să merg cu tramvaiul când mă pipăie cu privirea
câte o femeie care se face că ascultă la mobil nu ştiu ce sunet graţios
îmi place să-i văd pe oamenii care în faţa aparatelor de compostat
se supără pe problemele acestea lumeşti probleme care se
evaporă oricum deasupra oraşului într-o dansatoare pe sârmă

zumzetul lor tare mă linişteşte
cu mâinile lor aspre minerii
aprind lumina de pe capul lor
şi coboară în pământ să scoată măruntaie
şi nimeni nu s-a gândit vreodată
că minerii s-ar putea îndrăgosti de rădăcinile
care în pământ stau întinse
precum undiţele de pescuit
nimeni nu s-a gândit vreodată
că minerii ar putea să-şi construiască
acolo cu lumina de lanternă
un spital special pentru vindecat îngeri
eu îi văd în fiecare dimineaţă
cum ies din pământ ca nişte licurici
şi zumzetul lor tare mă linişteşte
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carnea miroase a brad
când am coborât astăzi din pat
o zi nesfârşită cu miros de fân
umbla prin casa mea. am deschis
imediat fereastra larg şi am văzut
cum oamenii ridicaţi deja din pat
îşi serveau ceaiul. în ceşcuţele lor
soarele era într-o pungă conică
şi avea culoarea verde
şi venele şi articulaţiile femeilor
care cărau copii în braţe erau tot verzi
şi aerul avea un luciu verde perfect.
atunci mi-am spus< în duminica aceasta
mă voi îmbrăca în verde şi voi ieşi la plimbare
cu umbra mea verde pe care am numit-o Ria.
voi scrie un acatist pentru ca pielea noastră
de regulă pământie să păstreze culoarea acestui
abur care ne face carnea să miroasă a brad

într-o noapte
toate mormintele într-o noapte
se vor împinge mai la vale
până când vor cădea într-un cinematograf
şi atunci ai să vezi cum cei mai mulţi
dintre cei care populează oraşul cu lumină rece
îşi vor acoperi ochii când vor vedea
că au devenit statui mute pe umerii cărora
păsările şi-au făcut cuiburi ca să aibă
unde să revină acasă ai să vezi cum
statuetele acestea care populează
oraşul cu lumină rece vor creşte şi vor înflori
peste tot vor fi nişte arbori care vor sta cu ochii închişi
cu ramurile adunate lângă trup cu umerii
acoperiţi cu zăpadă pentru că în cer
de mii de ani îngerii râd cu zgomot şi sapă
un nou platou de filmare. aerul e proaspăt
lângă zidul mirosind a mlaştină
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buiten westen (ochi daţi peste cap), de unde am extras ciclul care urmează. Primul
vers recurent este împrumutat de la poetul flamand Herman de Coninck (19441997). Împreună cu soţia sa, poeta Sylvie Marie, creează adesea performance în
doi. David Troch este redactor la revista flamandă Kluger Hans
(www.klugerhans.net), unde răspunde de prezentarea şi traducerea autorilor din
Uniunea Europeană.
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într-o zi o să merg în pădure
1

3

într-o zi o să merg în pădure
precum un poet

într-o zi o să merg în pădure
şi n-o să tresar la cel mai mic zgomot

pe vremuri. trebuie să iubeşti nespus
de mult poezia ca s-o faci,

– o veveriţă lasă să-i scapă o ghindă
chiar la picioarele mele,

să-ţi imaginezi în plus o voce
care este roasă de duvel şi whisky<
nu trebuie, dar asta poate
s-ajute.

un alt animal fuge
în tufişuri,
se sperie
de ramurile şi crenguţele trosnind
sub tălpile mele.

şi nu va ajuta, bineînţeles,
cuvintele se vor juca de-a sărit
capra, de-a prinselea,
de-a hoţii şi vardiştii.

într-o zi poate cu frunze umede
de toamnă şi căsuţe de spiriduşi,

o să mă-nvîrt în toate sensurile,
vîntul o să şuiere.

o zi cînd ar fi trebuit
să mă îmbrac mai gros, atunci de frig
nu mi-ar fi apărut

2

lacrimi în colţul
ochilor.

într-o zi o să merg în pădure
să văd cum te caţeri în copaci.

4

mai tîrziu, dacă mai am timp,
o să-mi ţin inima
şi respiraţia

într-o zi o să merg în pădure,
să caut în minte un loc
pentru salcia

asta li se întîmplă poeţilor,
ei văd ceea ce nu-i şi nu încă,

pe care mama ta, romantica,
visa dintotdeauna s-o aibă în grădină.

ei văd toţi paşii tăi greşiţi,
cum îţi întinzi în zadar spre ramuri,
braţele care se zbat şi cazi lat.

frunzişul oferă desigur multă umbră,
de asemenea răcoare, trunchiul, spătarul ideal
dacă vrei să citeşti,

şi dacă nu-s copacii, atunci
pe genunchiul tău mic. ani mai tîrziu,
cicatricea poate fi tot acolo
prea puţin sexy, uită-te
la a mea.

de exemplu, despre un prinţ
şi căutarea lui.
5

vei semăna în mod ciudat cu mine
vrînd totodată să te deosebeşti în multe privinţe.

într-o zi o să merg în pădure
şi o să caut un copac

numai că după multe dezamăgiri
vei căuta în mod sigur sau aproape mîngîierea,

pe care să scrijeleşti un nume.

o vei găsi într-o cafenea mică
ori alături de mama ta.

poate să fi un nume
cu o greşeală de ortografie,
120

poezie

martie 2013

Poesis interna\ional

un nume pe care tu ni-l vei ascunde
sau unul, ar fi frumos,
care-ţi va cădea tot timpul de pe vîrful
limbii.
dar ar putea fi, la fel de bine, un nume
pe care o să faci
curînd o cruce.
6
într-o zi o să merg în pădure
şi o să mă cred într-o codru,
atît de mare o să mi se pară totul.
un pîrîu şopotind mississippiul,
iar cascada niagara
nu va fi departe.
zgomotul va fi asurzitor,
o pasăre, un concert de lăcuste,
zvîcnetul din pieptul meu
şi din mărul
lui adam.
7
într-o zi o să merg în pădure,
nu ca în alte zile
în care mergeam în pădure.
mai lent, mai gînditor,
cu o mînă legănîndu-se de-a lungul trupului,
cu cealaltă strîngîndu-se în buzunarul pantalonilor,
cinci degete în jurul unei batiste.

Traducere din limba neerlandeză
de Doina Ioanid & Jan H. Mysjkin
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Vibra\ii
Gra\iela Benga

A

fost, la început,
Într-un pat sub
cearşaful alb (2005). A urmat
călătoria prin Ţinuturile sudului
(2010). Au fost cărţi în care Andra
Rotaru a arătat că vrea să schimbe
registre, să treacă de la
autoportretul cu măşti, cum
creiona în poemele debutului, la un
lirism al vegherii şi privegherii (aşa cum se arăta în cea
de-a doua carte). Ambele – mediate de o
hipersensibilitate tactilă. Lemur (Cartea Românească,
2012) arată că posibilităţile Andrei Rotaru acoperă
generos claviatura lirică. Nu mută doar accente, ci îşi
poate modifica abordarea. Nu propune un chip, ci
surprinde întretăieri de chipuri, în curgerea ameţitoare
a succesiunii şi a simultaneităţii lor.
Epuizarea şi îngheţul din Ţinuturile sudului sunt
înlocuite, în Lemur, de gestică şi contorsionare. De
tremur, rotiri, încolăciri şi vibraţii. Din Ţinuturile
sudului se prelungeşte fundalul coşmaresc, numai că de
data aceasta nu este ampliﬁcat de revărsări diluviene
care dislocă lumea într-o aglomerare reziduală, ci de
invazia unei realităţi căreia de cele mai multe ori i se
conﬁscă valoarea de adevăr< mişcarea ascunsă. Intuită.
Deviată dintr-o stare şi creatoare de stare. Scoasă la
lumină de imaginaţie - prin care incertitudinea unor
stări se transformă în certitudinea actului artistic.
Poemele din Lemur stau sub spectrul ambiguităţii.
Lemurul este el însuşi un spectru, desemnând, la
romani, umbra (spiritul) celui care, după o moarte

violentă, rătăceşte în căutarea
liniştii din vechiul cămin sau care
caută, cu încăpăţânare, răzbunarea.
Totodată, după şirul de imagini ale
corporalităţii, ar putea trimite spre
lemurieni, mamifere primate
asemănătoare maimuţelor. Dar
sugestia zoomorfă se dovedeşte
adecvată numai prin capacitatea ei
de a potenţa echivocul şi de a proiecta reﬂexele
corporalităţii asupra unor ﬁinţe fără chip. Nevăzute, ele
nu încetează să existe. Nu sunt imagini încremenite în
vreo statuie sau ﬁxate într-un loc îndepărtat al
memoriei, sunt entităţi care îşi amestecă mişcarea
tăcută cu aburul respiraţiei celui care le percepe.
Corporalitatea lor ia formă prin trupul celui capabil să
le intuiască. Şi prin imaginaţia lui. Sunt (pre)simţiţe,
descoperite tactil şi înregistrate auditiv. Deﬁnite prin
multiplicare şi estompate prin ambiguizare. Entităţile
care animă poemele Andrei Rotaru nu cunosc
disciplina deﬁnitivului. Sunt plurivoce, viclene, se
supun fără încetare metamorfozelor şi rectiﬁcă fără
ezitare realitatea. Fixitatea conformistă e înlăturată cu
brutalitate, aşa cum nici adevărul sterilizat prin
exteriorizare nu-şi poate găsi locul în frenezia
echivocului şi a multiplicităţii. Poate ﬁ un Lemur sau
pot ﬁ Păsări în cuşti, efectul e acelaşi - devastator< „când
au început mişcările cu pumnii/ de abia mai respira. i
se spusese/ că acelea sunt gesturile unei păsări în
colivie./ [...] când ţesutul se agăţa de alt ţesut,/ carnea
începea să cadă. cea mai mică/ era deja dezbrăcată.
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contorsionate, în necontenite bântuiri nefaste, în ﬁinţe
incerte care muşcă şi rănesc, care ţin captive alte ﬁinţe,
în colivie sau într-o cuşcă unde bucăţile de carne,
trunchiul şi membrele suportă chinul cauzat de o
anume atmosferă şi crează, la rândul lor, o atmosferă.
Mai mult< fac parte, toate, şi dintr-un subtil proces
cognitiv (Crevase, Oglinda).
Angoasele par să ﬁ adus acţiunea gravităţii de pe
verticală pe orizontala existenţei. Continua rostogolire
de amintiri stranii, avalanşa de fragmente corporale
strivesc realitatea şi îmbogăţesc coşmarul. Dar ce e
realitate şi ce e coşmar în Lemurul Andrei Rotaru?
Teroarea acvatică din Ţinuturile sudului, care denunţa
lumea ca aglomerare de reziduuri, e substituită acum
de teroarea unor ﬁinţe aproximative, când corporale,
când spectrale. Fluiditatea apei lasă loc dinamicii ﬂuide.
Asistăm la un proces de coborâre în straturile adânci
ale alcătuirii lumii, în măruntaiele ei ﬁerbinţi, dar şi în
mişcarea ei ascunsă – clocotitoare, integratoare. Şi, nu
o dată, transﬁguratoare< „se mânjeşte cu unt, textura
intră în ridurile cărnii>/ durează până ce porii stimulaţi/
se desfac şi mai mult,/ până ce din pântecele lor ţâşneşte
carne nouă,/ avidă,/ până ce torsul se contopeşte / cu
organele.// ne privim faţă în faţă -/ crusta de sânge ne
leagă/ până la încheietura mâinilor,/ buzele vor acolo,/
pentru câteva momente de incertitudine.//” ... (Lemur)
În Ţinuturile sudului existenţa ajunsese să ﬁe un
pelerinaj agonic între polul îngheţului şi cel al dispersiei
lichide, în Lemur se confundă cu agonia incertitudinii
şi cu privilegiul de a conjuga, prin trăire autentică şi cu
un gest ﬁresc, contradicţia. Sau de a percepe diferenţiat
o prezenţă de altă prezenţă, o absenţă de altă absenţă.
Eu-tu, coşmar-realitate, aici-acolo, acum-atunci stau
sub semnul confuziei. Unul devine celălalt, aşa cum şi
incertitudinea se poate converti în eliberare. Sau aşa
cum vocea din spatele unui vers poate ﬁ a oricui – a
celei care imaginează discursul sau a unui personaj deal său. Identitatea alterată, aşa cum era sugerată în
cartea anterioară este, de data aceasta, ciopârţită şi
amestecată, indeﬁnibil, cu alte fragmente. Ale altor
ﬁinţe, ale altor realităţi, ale altor spaţii şi timpuri. Ale
unui început< „erau pline de apă dimineţile în care s-a
trezit/ şi s-a ridicat> a umblat până în apropierea lor,/ a
lătrat gutural,/ .../ s-a lovit de pământ după rotiri
brutale în aer,/ şi nu a ştiut dacă începutul de ziuă/
trebuie să ﬁe astfel,/ nu şi-a adus aminte decât că, în
locul gurii,/ ducea un cioc gigantic”... (Astfel începe)
Într-o aglomerare brutală de cioburi, cioturi şi un
„cioc gigantic”, logica se aﬂă pe un teren străin. E sterilă
şi casantă. Nu poate funcţiona în ritmul Lemurului, care
conferă timpului o altă amploare şi spaţiului un alt tip
de conﬁgurare – valoriﬁcate într-o poezie care nu este
a intermitenţei, ci a continuităţii prin simultană
fragmentare şi înlănţuire. Acest ritm - capabil să pună
în rezonanţă identităţi scindate, voci (poetice), cuvânt
şi mişcare, alcătuiri corporale şi entităţi abstracte poate ﬁ cunoscut printr-un ocol în Locurile în care
ﬁinţa se închide fără lumină şi hrană pentru a se
deschide spre o realitate pe care indigenţa cotidiană nu

agoniza,/ iar membrele ei încă se unduiau, trăgea/ de
pulpa robustă a unei păsări albe.// în curând deasupra
sa/ se aşternea un acoperiş masiv de trupuri./ se ridica/
deodată ce ea îşi începea unduirile.// când aici nu a fost
nimic altceva,/ când aici nu a fost./ se întorcea cu
spatele/ când trupurile năvăleau iar. o acopereau,/ apoi
o împresurau ca într-o cuşcă./ împingea într-unul,
celelalte se mişcau/ dezarticulate.// acum imită şi
pumnii se ridică./ coboară un decor fals de trupuri./
spasmele lor trec în spasmele ei./ răsuﬂările lor se aud
direct din plămâni./ inseminează plămânii ei care se
deschid”.
Deschisă e întreaga lume imaginată de Andra
Rotaru în Lemur. Orientată spre mişcarea fără chip şi
spre chipul supradimensionat al mişcării (cele două
funcţionând în binomul nocturn/diurn, dar mai ales
prin conjuncţia acestor registre), deschiderea
reordonează universul inteligibil etajat, îi surprinde
structura ambiguă, întretăiată şi îi reﬂectă compoziţia
schimbată. Îl ţese ca o pânză de păianjen în care materia
şi absenţa ei, vizibilul şi invizibilul se leagă între ele
pentru a-şi îndeplini rostul. Iar rostul acestei noi
structurări poate ﬁ acela de a converti senzaţia
neputinţei într-o vibraţie încărcată de sens, care
integrează corporalul şi supracorporalul într-un gest
creator.
Dacă s-ar cuantiﬁca imaginile care străbat poemele,
cu torsuri, guri, rotule, pori, carne, organe, noduli,
ţesuturi, sânge şi lapte, s-ar putea concluziona în grabă
că Lemur propune o poezie a concretului corporal. Nu
a fost aceasta intenţia poetei. Şi nici aceea de a indica o
pistă falsă. Pur şi simplu, imaginile corporalităţii
reﬂectă (doar) unul dintre chipurile lumii. Abundenţa
lor, percepută sau doar potenţială, trezeşte senzaţii
contradictorii. Pe de-o parte, ceea ce izbeşte întâi este
ameninţarea, apăsarea, neliniştea, descoperirea unei
prezenţe cumplite, sălbatice şi totodată diafane, de o
insuportabilă concreteţe şi de o inimaginabilă
transparenţă. Pe de altă parte, apare sugestia creatoare
a mişcării, când alunecarea făptuită sau aﬂată la pândă
prilejuieşte o eliberare creatoare. Plimbarea printr-o
lume intuită, percepută, imaginată mai degrabă decât
scrutată cu atenţie relevă acest amestec inextricabil între
concret şi abstract. Între anxietate şi liniştire, cruzime
şi alinare< „torsul rotund, alb./ prin el drumurile se văd
de la distanţă./ se zăresc dealuri acoperite de pietriş./ o
vale descărnată şi, la capătul ei, alte văi nesfârşite./ torsul
se mişcă în gol. lemurii alunecă primii./ cu botul umed
adulmecă rotulele oamenilor./ le prind cu gurile,
muşcă/ din rotule supurează un lapte cald, de pe văi se
revarsă valuri albe, închegate./ zgomot liniştitor. lemurii
dorm./ plutesc până la jumătate cu trupurile în lapte./
blana lor creşte de atâta lapte”.
Depănate între toxicitate şi emoţia dătătoare de
viaţă, poemele sunt stârnite de ostilitate şi hrănite de
suspiciune< „te văd într-o lumină albastră ca şi cum ai
aprins/ o lanternă sub ţesuturi./ stinge-o, e prea multă
frică.” (Ziua 5) Nesiguranţa şi încordarea sunt stări care
se substanţializează în corpuri fragmentate, scindate,
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o şubrezeşte. Dimpotrivă< „...loveşte zi
de zi în aceleaşi puncte ﬁxe,/ evită
zonele mortale</ când ﬂuxul şi reﬂuxul
sunt controlate de departe,/ când
inhibitorii şi excitatorii iau cu asalt./ 
.../ dacă am ﬁ aşteptat împreună/ am
crede că, imobilizaţi,/ ar ﬁ ultima zi./
în lăcaşul cândva reavăn,/ două
animale s-ar putea întâlni.// care e
ţipătul de recunoaştere/ care este
vocea ta/ astăzi”.
Imprecizia dramatică a lumii din
Lemur ar ﬁ putut ştirbi precizia
efectului poetic. Ar ﬁ putut afecta
palpiturile lirice şi amplitudinea
emoţiei, lăsând în urmă doar un mesaj
neclar pe un fundal mult prea brutal.
Însă Andra Rotaru a ştiut să
manevreze o recuzită poetică
parcimonioasă (şi riscantă) pentru a
reda dislocarea agonică, ﬂuxul
mişcărilor, interferenţele şi regrupările
– chinuitoare sau întremătoare.
Mecanismele expresive nu sunt
dominate de metaforism, ci de jocul
sintactic şi ortograﬁc, condus în aşa fel
încât să slujească echivocului şi
indistincţiei. Fie în poeme mai ample
(ca în reuşitul îşi spune lemur mai ales
în zilele de toamnă), ﬁe în câteva linii
expresioniste (Ziua 5, de afară se aud
strigătele altor animale). Tensiunea
între ambiguitatea sintactică şi forţa
de sugestie a imaginii reliefează deea
poetică, îi descoperă motivaţii
lăuntrice şi determinări contextuale
care (la rândul lor) se prelungesc unele
într-altele< „are părul lung, de
femeie.// locurile prin care trece/ între
două vârste, chipul de culoarea
mierii,/ ochii de felidă”. Alteori,
indeterminarea schiţată de raportul
dintre timpurile verbale şi adverbul
care le însoţeşte probează şi ea
ecorşeul identitar< „nu exişti, astăzi ţiam spus>/ cred că eşti o întruchipare/
a stărilor mele psihice> nu râde,/
mâine suntem scindaţi,/ te iubesc, ştii
uneori.” (Lemur)
Poemele consacră un spaţiu
poetic, personaj(e) şi atmosferă. Dar,
mai ales, surprind punctul în care
confruntarea devine vibraţie şi
rezonanţă, fără ca ﬁinţa să-şi
abandoneze condiţia căutării în
necontenită (dez)articulare. Cred că
Lemur e cel mai puternic volum al
Andrei Rotaru. Până acum.
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Mofturi ;i semne, mon;er!

N

yigru zeltil

ici nu mai știu de câte ori am scris și rescris acest
prim paragraf. Să scriu despre cum, de la Leul greu
(2005) încoace, poezia lui Miki Vieru a parcurs un traseu ascendent,
în care manierismul alaltăieri „necopt” a tins și tinde să câștige tot
mai multă substanță? Să împart în stânga și-n dreapta epitete și
„isme”? Să-l tutuiesc pe autor de la bun început? (Err... deja am făcut
asta!) Să mă joc iar „de-a canonul”, spre bucuridisperarea celor care
găsesc în liste de ingrediente ierarhii verzi pe pereți?...
„Profitând” de diletantismul meu critic, am să-mi activez mai
degrabă arsenalul poetic... Recunosc că, în pofida picturilor tașiste
care împânzesc volumul, Aer în iarbă îmi sugerează o imagine foarte
precisă< cea a unui lounge cu tapet și mobilă în stil new classical, cu
muzică chillout care se insinuează discret (nu întâmplător, ciclul
„note de mare” se deschide cu următoarele versuri ale formației
Morcheeba< „stop chassing sic shadows, just enjoy the ride”) și
sunetele dadaiste ale studenților de la arte și litere care - trăiască
jargonul la cub, evident, un cub imperfect! - își toarnă vodcă în bere,
asezonată obligatoriu cu poante neverosimil de ezoterice din toate
punctele de vedere - lexical, sintactic, you name it.
Scepticomanii ar găsi cusururi cu mare ușurință - într-o perioadă
în care discursurile autenticiste, prozaice, minimaliste sunt încă
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prin cianurare / pe mine mă ajunge altfel. vital. de nu
mă mai doare zece metri / la dreapta chitilei. / în față
sau pe criș și mai în spate. / pe stînga se află machu pichu
chircit de indiferența incașilor plecați/în părăsire. / pe
victoriei fantoma lui cortez rînjește a umbră la soare” (o
emoție și o lumină (cadre))> descrieri „filmate”, mai
detaliate, dar nu foarte departe de cele ale lui Andrei
Doboș< „pigmenți din cochilii pe mîini de fecioare /
pictograme frumos neplictisitoare. pe echipe țesut /
eterul. dungi drepte prestabilite. material translucid / din
miriade de nuanțe tras în mii de cuvinte” (lilá cromat
lichid)> deși altfel ca în volumul lui Dan Mihuț, Trei
mese pe zi, se configurează și-aici o „poveste” de fundal,
un (auto)ironic „roman de dragoste” care îi are ca
personaje pe „bălăioara” și „pucini”, oarecum în cheie
(post)textualistă< „o iubea. nu o iubea. niciodată nu a
știut de ce nu i se poate sustrage bălăioarei. nu ca și cum
ar fi ceva clasic în tipologia romanescă sau în galeria de
personaje tipizate. c’est trop picaro. cînd o privea /
devenea un charles bovary bîntuit de astigmatism. un
mîșkin care o enerva pe ea / vampirul lui sufletesc”
(pucini).
Totuși, din toate întâmplările nu pot persista decît
senzațiile, aromele, sunetele, imaginile și, desigur,
cuvintele< „sărutul un autocolant țîșnește culoare” (un
nou poem pucinian despre CÎND). În rest, „aura ne
crește ca o haină căreia nu-i dibuim / nasturii” (E.E.G.uri. unu), fiindcă „elvis has left the building” (te admir
și-mi devine frică). Aici cred că am putea găsi ceea ce
este simptomatic pentru poezia lui Miki Vieru - dacă
din toată metafizica, din toate icon-urile n-au mai rămas
decât cioburi de vitralii și frânturi de elanuri, nu
înseamnă că gândirea noastră slabă (chiar în sensul lui
Vattimo) nu poate să le rearanjeze în colaje efemere a
căror importanță, știm deja, este dată numai de subiect<
„cînd papirusurile din alexandria / ți se topesc în mîna
încinsă aleph / similar unei păreri proaste despre
subiectul animat / și zădărnicia efortului de cunoaștere.
// a fost o cădere din copac după ce a mușcat din
universul ăla / și nu era măr. era san pedro.” (notă 5).
După ce am închis cartea, extenuat de atâta
înstrăinare curat șklovskiană (cititorii „leneși”, nu mă
îndoiesc, nu vor reuși să găsească decât o construcție
cvasiermetică), m-a lovit în față coperta a patra, cu acel
calificativ al lui Octavian Soviany care mi se pare și
justificat, și nejustificat< Vieru ar fi „un spirit fantast,
înzestrat cu niște antene extrem de sensibile la partea de
umbră a existenței, și un vizionar apt să surprindă
spectacularul banalului”. Totuși, dacă o fabrică ar putea
fi transformată într-o moschee, n-ar fi pe urmele lui
Rimbaud, ci mai degrabă ale lui Mallarmé – moscheea
absentă din orice buchet! Mofturi și semne, monșer!
Dar, dar, dar< „dimineața este un fapt tot atît de real ca
mierla” (Alexandru Dragomir), însă realul poate fi la fel
de ușor șters cu buretele (ca „Mama lui Whistler” din
Mr. Bean!) – așa și cronica de față!

viguroase, Miki Vieru pare să dezgroape artificiile
optzecismului și să profite de prestigiul lui Șerban Foarță
sau Emil Brumaru, poeți omologați, dar nu unanim
prizați (asociați încă, nu întotdeauna argumentat, cu un
manierism în sens peiorativ). Iar dacă unele poeme
reușesc să fie memorabile prin câteva imagini centrale
și prin momentele de colocvial bine temperat (aer< „sînt
o pisică neagră care / mă strecor prin ziuă / o subțiez în
amiază / ca pe un ceai de hybiscus / urmăresc călare pe
titanic / ghețarul mat de brînză / inimile noastre bat cald
în ureche / o mantră la unison / te văd. de bucurie inima
mea aleargă pe stradă. / ca pistruiatu’ odinioară. / ai fugit
de sub ochii mei uimiți de frumusețe / cîteodată îmi dau
seama cît te iubesc / mă sperii / tac.”), altele mai degrabă
lâncezesc la suprafață, ca un jazz jam session curgând
labirintic printre solos (nu mai înțeleg ascunsul nu mai
deslușesc chiticul).
Totuși, este o greșeală previzibilă (făcută, probabil,
și în virtutea păstrării unei iluzii că unele discursuri ar
fi mai „înalte” decât altele) aceea de a reproșa unui poet
tocmai caracteristicile sale de bază. Autorul Aerului în
iarbă practică aproape explicit arta colajului, în așa fel
încât fragmentaritatea, discontinuitatea se impun ca
trăsături date. În cel mai bun caz, am putea încerca să
„măsurăm” gradul în care, precum în poemele în
franceză ale lui Tristan Tzara, putem aici să ne
configurăm un middle ground textual. Celor care se
simt ca în fața unui „letopiseț ieroglific” le amintesc că,
desigur, căutările pe gugăl sunt la îndemână. Care-i
„faza” cu „stricta masă de tăceri / făcută din piatră să
miaune pentru hades și cerberi”? Trei căutări și gata
„stresul”. Că raportul dintre toate aceste reziduuri
mitologice (și nu numai) frizează suprarealismul este
abia a doua parte a problemei!...
Revenind la problema optzecismului și a
manierismului, se poate observa că, în ciuda certei
descendențe
(recunoscută
în
„pastișa”
cvasiprogramatică meciul< „le-am demonstrat
segmentului 80 că nici vorbă de fisură chiar / dacă o
generație se plăsmuiește osmotic”), lipsește sarcasmul
contagios al lunediștilor (primăvara asta un cîntec III ar
fi doar un exemplu de poem care ar fi putut fi convertit
cu mare ușurință într-o aglutinare scrâșnită), iar
pulsiunile nu sunt sublimate, ca în cazul multor volume
foarțiene, cu filtru 1000x< „la mare pisicile stau în cur ca
maimuțele și dau croșee / tanga le împarte mersul zig
zag / pierce-urile se încing se-nmoaie apatice / zîmbesc
tîmp la soare” (swat (notă 6<)).
De fapt, Miki Vieru este o prezență insolită, dar nu
inexplicabilă. Mi se pare că ne aflăm într-un moment de
deschidere și de relativă „nișare”, după ce mărcile
discursurilor de pe orbita fracturismului au încetat să
mai fie generalizate sau vizualizate ca niște „centre” ce
implică și niște „eretici”. Aș putea chiar să raportez Aer
în iarbă numai la alte volume publicate de aceeași Casă
de Pariuri Literare< ca și în Poemele de stânga ale lui
Grigore Șoitu, se insinuează pe alocuri cojile lipsite de
fundament ale sociopoliticului< „băsescu își lungește
whisky-ul cu 4 cuburi de gheață / letal monden pentru
țară. / între timp roșia de aur se pregătește / de arderea

Mihai Vieru, Aer în iarbă
(Casa de Pariuri Literare, 2012)
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destrămări, au rămas vocile sciitorilor printre care se află și Muharem Bazdulj, scriitor, jurnalist,
poet, traducător, care trăiește între Belgrad și Sarajevo, scrie pentru ziarul Oslobođenje din
Sarajevo, dar și pentru săptămânalul Vreme din Belgrad, în aceeași limbă pe care o înțelegem
cu toții, dar căreia îi acordăm denumiri diferite. Bazdulj a publicat până în prezent romanele
Concert (Koncert, 2003), Dracul și Zuleiha (Đaur i Zulejha, 2005), Tranzit, cometa, eclipsa
(Tranzit, kometa, pomračenje, 2007), volume de proză scurtă, printre care One Like a Song
(1999), Cea de-a doua carte (Druga knjiga, 2000), precum și un volum de poezie și câteva volume
de eseuri, cel mai recent publicat la sfârșitul anului 2012. Romanele și cărțile de proză i-au fost
traduse în engleză, germană și polonă, iar povestirile și eseurile în alte zece limbi.
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Orbul ;i melodia
să vadă ce văd oamenii,
moartea, zorile leneșe ale zilei, văile
și stelele blânde,
ori să nu vadă nimic, sau aproape nimic,
decât chipul fetei din Buenos Aires,
chipul ce nu vrea să ți-l amintești tu.
Elegie

Și încă nu ai scris poemul

E

Matei XXV, 30
nostru ar zice că e pe jumate gol. E enorm spațiul, știi,
și spațiul între mese mare de tot, pereții albi, două-trei
picturi, grafici, barul lung, de lemn, scaunele super, știi,
așa, chiar să vii în fiecare zi nu le poți descrie, discrete,
dar faine. Asta e, fată, ca și cu sindromul ierbii
englezești, n-ai cum s-o copiezi. Căpșunaru’ nostru
dă-i cu marmoră, dă-i cu oglinzi din alea să lucească
totu’, și zice că e luxos. Eu și colegele avem uniforme<
fustă gri până la genunchi, bluză, la bluză plăcuță cu
numele. La toți li se pare neobișnuit Merima, și-mi zic
Meri, așa că m-am încadrat și la asta. Și, asta-ți spun, e
super jobul, fără probleme, nu-i ca la noi, din alea, când
deschizi o cârciumă, tre’ mai întâi să fi șmecher, să-i dai
afară pe nemernici când se-mbată, sparg și fac
probleme. Și nu e nici plicticos, mereu se-ntâmplă ceva.
Îți pui muzica ta, când nu e aglomerat mai apuci să și
citești ceva, și așa. Uite că mi-am amintit ce chestie
ciudată mi s-a întâmplat cam cu cinșpe zile înainte să
vin aici. Să fi fost cam pe după masă, nu prea erau
clienţi și-mi pun eu o casetă audio de mi-o dăduse
Michel, melodiile lui preferate, mai mult balade. Ascult
eu așa, când intră doi, clienți constanți. Tipul e un
batrân, da’ bătrân bine, orb, totdeauna dichisit, iar tipa
mai tânără ca el minim vreo patru’ș de ani, eu aș zice
mai degrabă că e nepoată-sa, dar o colegă mi-a zis că e
nevasta. Patronului îi place tare de tot, moşulică e
vedetă, străin, vreun artist, ceva, cică scriitor, dar nu
prea pricep eu cum scrie dacă e orb. Pe tipa lui o
cheamă Maria, o auzise el odată cum mă strigă pe mine
să aduc nota, dar mi-a zis numele întreg, cumva ciudat
pronunța ea Meri-ma, și mă întreabă de unde sunt. Eu
zic din Iugoslavia, iar el întreabă dacă din Bosnia. Eu
mă fâstâcesc, iar el îmi povestește cum că după nume
a realizat că sunt tiza nevestii-si, că Merima e varianta
musulmană a Mariei, dar el știe că musulmanii
iugoslavi sunt în general din Bosnia și nu i-a fost greu
să nimerească. Nici n-am înțeles tot ce mi-a spus,
vorbea cumva încet, dar zic, toată cinstea. Și se așezară
ei doi, știam deja, ea bea ceai rusesc, el cappuccino, îi
servesc și mă-ntorc la bar. Muzica mergea, eu stăteam

tare Elveția, crede-mă. Ce să zic,
Geneva-i super, multe alte orașe nici
n-am văzut. Da’ orașu’-i foarte fain. Adică, știi, nu e el
chiar așa mare, e mai mare Sarajevo, poate chiar Banja
Luka, da’ e raiu’ pe pământ. Bine, sunt din alea,
șmecherii internaționale, costume, pantofi fițoși,
serviete, diplomație, politicieni și din astea, da’ nu asta
e Geneva adevărată. Știi, turiștii când văd din astea,
poate îi fascinează la prima, dar să gândesc că e cam
nasol să trăiești acolo. Mi s-a părut și mie, pe când
mergeam la mătușă-mea, în urmă cu doi-trei ani, dar
acum ia uite, sunt acolo de opt luni, am venit aici de
două săptămâni, și după șapte zile deja mi-a lipsit
Geneva. Da’, să nu mint, na! tre’ că sunt și din ăia care
zic că nu e nicăieri bine ca la noi, și-și strâng bani
numai să vină ‘napoi, dar eu îți zic de-acum că, dacă
pot, am să rămân acolo pentru vecie. Mă mărit cu
prima ocazie și mi-am rezolvat toate problemele.
Glumesc, dar, bine, uite că sunt cu Michel doar de trei
luni, da’ suntem super bine împreună. El lucrează la o
bancă, genevez din naștere, cum se spune, și n-are nicio
treabă că eu îs chelneriță dintr-un orășel acolo din
Bosnia de est, de care n-a auzit de când e el pe lume.
Chiar că n-are nicio treabă, se vede pe el, nu că m-ar
convinge el pe mine, că asta m-ar enerva rău, știi, sămi spună tot timpul nu mă deranjează asta sau nu mă
deranjează aia. Omul acceptă chestia asta cât mai
normal posibil și bănuiesc că i-ar fi fost totuna dacă
eram nepoata lui Rockefeller, și nu fata lui Haso
cizmarul. Nu, chiar că e mișto tipul. Știi, când zici la
noi de unu’ că lucrează la bancă, îți imaginezi vreun
tocilar, vreun biciclist din ăia, dar tipul ăsta are părul
lung, o mașina marfă, rocker adevărat. Bine, și la noi
chelnerița e una din alea, o fufă grasă, unsuroasă și cu
fusta scurtă, pe care o ciupește toată lumea de țâțe, dar
acolo e o muncă respectată. Mă rog, acolo unde lucrez
eu nici nu e cârciumă ca la noi, sunt și băuturi alcoolice,
dar numai cele mai finuțe, dar majoritatea oamenilor
vin să bea cafea, ceaiuri și din alea. Decorul super
mișto, tre’ să-ți arăt poze, totul aranjat cu gust, țăranu’
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cumva pe gânduri, arunc privirea, când acolo, văd
bătrânul rămăsese singur. Pleacă ea așa uneori pe
zece-cinșpe minute, nimic ciudat, iese până la farmacie
sau la magazin, iar el rămâne pe scaun. Și m-a fascinat
întotdeuna că tipu’ ăsta nu se plictisește niciodată.
Niciodată nu nu bate darabana cu degetele, nu-i
nervos, nu comandă altă băutură, stă doar așa pe
gânduri, îl vezi pe mutră că gândește. Și-ți zic, stăteam
și eu așa dusă pe gânduri, când, aud că tipul mă
cheamă. Încet, dar îmi pronunță numele corect. Mă
zăpăcesc, ți-am spus, nu mă cheamă niciodată când nu
e nevastă-sa acolo. Mă apropii, el tot politicos, își cere
scuze cât cuprinde, dar mă roagă să-i mai pun o dată
melodia de tocmai se terminase. Nicio problemă, zic
eu, mă întorc, întorc caseta, da’ chiar că nu înțeleg ce
vrea cu asta. Credeam că nu dă nicio atenție la muzică.
Și-i pun iarăși aceeași melodie*. Îl privesc, el s-a
ghemuit, parcă, în sine. Absoarbe melodia, chiar o
absoarbe. Și vezi că-i e neplăcut, s-ar băga în pământ
de-ar putea, și plânge. Plânge bărbătește, așa, fără
suspine, fără să-i tremure umerii, fără zgomot. Numa’
lacrimile-i curg pe fața cu riduri. Nu mă gândisem
niciodată la asta, dar dacă m-ar fi întrebat cineva, n-aș
fi știut că un orb poate să plângă. Îi curg lacrimile,
străvezii cumva, și mari, da’ el nu le șterge. Se termină
melodia, el mă mai cheamă odată, vreți să o mai pun
odată, întreb, iar el îmi zice, nu vreau Merima,
spune-mi, ăștia sunt „Beatles”-ii. Îmi vine să râd, dar
bănuiesc că și pentru taică-miu toate sunt „The Beatles”,
iar tata e cu treizeci de ani mai tânăr ca ăsta, nu, zic,
Bruce Springsteen, iar el repetă numele, și mă-ntreabă
dacă e american. Da, zic, probabil. Iar el îmi mai
mulțumește o dată. Mă întorc, îl privesc pe ascuns,
și-mi trece prin cap, de ce-l privesc pe ascuns, doar e
orb. În sfârșit, îl privesc, iar el revenise la starea lui de
totdeauna, zici că stă liniștit, da’ eu văd că nu e, în puii
mei. Ajunge și Maria după cinci minute, și se iau și
pleacă la repezeală. Nu au mai trecut în cele două
săptămâni până să vin eu încoace. Poate îi văd când
mă-ntorc, i-am luat moșului o casetă audio, mi-ar place
să i-o dau, zic, că e mișto omu’, totdeuna îmi lasă bacșiș
bun. Dumnezeu știe ce și-o fi amintit de l-au podidit
lacrimile așa, dintr-odată.
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* I love to see the cottonwood blossom
In the early spring
I love to see the message of love
That the bluebird brings
But when I see you walkin’ with him
Down along the strand
I wish I were blind
When I see you with your man
I love to see your hair shining
In the long summer’s light
I love to watch the stars fill the sky
On a summer night
The music plays you take his hand
I watch how you touch him as you start to dance
And I wish I were blind
When I see you with your man
We struggle here but all our love’s in vain
Oh these eyes that once filled me with your beauty
Now fill me with pain
And the light that once entered here
Is banished from me
And this darkness is all baby that my heart sees
And though this world is filled
With the grace and beauty of God’s hand
Oh I wish I were blind
When I see you with your man

Traducere în limba română de
Oana Ursulescu
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