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Poesis

D. P[curaru
Lumea nu se va schimba dup[ pandemie. Se va recalibra

“Lumea nu va mai fi ca `nainte de pandemie”. Este
refrenul pe care `l c]nt[ ;i scepticii ;i cei care cred ;i se
tem de misteriosul virus ap[rut ca din neant.
Lumea s-a schimbat, cel pu\in `n epoca modern[ cam
de cel pu\in 3 ori pe secol. P]n[ ;i banalul vals vienez a
"resetat" societatea `nceputului de secol 19, c]nd "virusul"
dansului `n care partenerii `;i atingeau trupurile a p[truns
`n societatea `nalt[ de la curtea Habsurgilor. Prima care
se spune c[ l-ar fi dansat la Curtea Imperial[ vienez[ ar fi
fost so\ia ambasadorului rus. A `nv[\at s[-l danseze ;i
Napoleon pentru a-;i impresiona iubita. Prin 1816 valsul
intra ;i `n `n\epata societate regal[ londonez[. A schimbat
valsul lui Strauss lumea? Desigur, din moment ce num[rul
na;terilor a crescut vertiginos dup[ ce a devenit cel mai
popular dans al secolului 19.
Secesiunea `nceputului de secol 20 a “resetat” lumea
artelor, dar, totu;i, lumea o schimb[ marile confrunt[ri
dintre popoare, dintre na\iuni. Prototipul schimb[rilor
radicale r[m]ne primul r[zboi mondial. De altfel fiecare
secol trece prin fr]nturi istorice majore ;i fiec[rei genera\ii
`i este dat s[ asiste la schimbarea lumii. R[zboaiele
napoleoniene, revolu\iile din preajma anului 1848,
r[zboiul franco- prusac din 1870-1871, `n cazul Rom]niei
r[zboiul din 1877, au fost tot at]tea momente de ruptur[
`ntre lumea veche ;i lumea nou[.
Primul r[zboi mondial, al doilea r[zboi mondial,
revolu\iile comuniste ;i revolu\iile anti-comuniste au
traversat secolul 20 ca un fir ro;u, incandesecent. Pentru
a avea pachetul complet, se mai pun ;i crizele.

Secolul 20 a fost ;i mai darnic cu cele trei genera\ii ale
sale, oferindu-le p[m]ntenilor experien\e de neuitat.
Ce ne ofer[ secolul 21? Tehnologie din plin, o criz[
peste care s-a trecut mai u;or dec]t peste marea criz[ din
anii 1930.
:i iat[ c[ au ;i p[m]ntenii `nceputului de secol 21
partea lor de apocalips[< virusul SARS-COV-2, alintat ;i
Covid 19. De la izbucninea pandemiei, undeva `ntr-o
pia\[ sau `ntr-un laborator din China, `n mai pu\in de un
an, s-au `nregistrat `n jur de 50 de milioane de infect[ri ;i
peste 1,3 milioane decese. Mult, dar `n compara\ie cu
apocalipsa provocat[ de primul r[zboi mondial este
aproape o glum[. Peste zece milioane de mor\i `n timpul
r[zboiului, opt milioane de mutila\i, ;ase milioane de
orfani, peste 20 de milioane de victime ale gripei spaniole.
Patru imperii disp[rute, austro-ungar, prusac, \arist,
otoman.
Aia da, “resetare”. Lumea, `ntr-adev[r, ar[ta
schimbat[. ~n scurt[ vreme supravie\uitorii s-au r[zbunat
pe gripa spaniol[ ;i pe toate groz[viile r[zboiului.
A fost detronat p]n[ ;i valsul vienez, locul lui fiind luat
de charleston, dans nebun care punea `n valoare trupul
femeii. Asemeni armatei americane, jazzul a traversat
Atlanticul (nu ;i prohibi\ia) cucerind deopotriv[ Parisul
;i Berlinul `nfometat. Jean Cocteau o saluta pe prima
dansatoare cu \]\ele afar[, Josephine Baker, postul]nd c[
“Erotismul ;i-a g[sit stilul”.
Trecut prin r[zboi, Parisul `;i reg[sea un nou stil de
via\[. Majoritatea taximetri;tilor parizieni erau fo;ti
aristocra\i ru;i, fugi\i din Rusia lui Lenin.
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Cum va schimba pandemia `nceputului de secol 21
lumea? Ce surprize ne rezerv[ post-pandemia? O nou[
tehnologie? Covid 19 va aduce Smartphone 19? Parc[ este
prea pu\in pentru a anun\a c[ lumea nu va mai fi cum a
fost `nainte.
Supravie\uitorii gripei spaniole s-au r[zbunat pe
pandemie \in]nd-o `ntr-o nebunie politic[, sexual[,
estetic[, tehnologic[. Post-pandemia Covid 19 ne aduce
munca la domiciliu. Fanatismul politic au mers m]n[ `n
m]n[ cu extazul erotic. R[zboiul adusese revolu\ia
bol;evic[, iar pacea "S[rb[toare continu[" cum scria
Hemingway.
Cum revolu\iile, ca ;i s[rb[torile, nu dau niciodat[
`napoi, lumea a `nceput acum o sut[ de ani s[ se schimbe
`n ritm ame\itor.
Supravie\uitorii apocalipsei de `nceput de secol 21 vor
repeta, la alt nivel, primul r[zboi, comunismul se va
extinde pe jum[tate de glob.
Acum, statistica `ngroze;te, dar viitorul postpandemie poate fi roz. ~n urm[ cu o sut[ de ani, `n timpul
pandemiei de grip[ spaniol[, ziarelor le era interzis s[
anun\e num[rul mor\ilor. “Corriere della Sera”, care se
`nc[p[\]na s[ prezinte statistici zilnice despre situa\ia
pandemiei, a fost san\ionat ;i i s-a interzis s[ mai prezinte
date care, evident, erau a;teptate, dar ;i erau de natur[ s[
sperie popula\ia.
Acum, dup[ o sut[ de ani, este o competi\ie acerb[ pe
date, pe cifrele ob\inute “pe surse”. Cu c]t se anun\[ cifre
mai `nsp[im]nt[toare, cu at]t mai mult publica\ia,
televiziunea, site-ul respectiv consider[ c[ a informat mai
bine publicul.
Cifrele “record” sunt la ordinea zilei. Cu o
nedisimulat[ satisfac\ie presa din lumea `ntreag[ anun\[
c[ directorul OMS s-a infectat ;i c[ este la izolare.
Infectarea, anun\at[ chiar de `nsu;i Tedros Ghereyesus,
ditamai directorul Organiza\iei Mondiale a S[n[t[\ii, nu
este o problem[.
Omul se simte bine, nu are simptome. :tirea bun[ a
fost `nso\it[ de sfatul c[ este important s[ respect[m cu
to\ii instruc\iunile de s[n[tate “pentru a sparge lan\urile
de transmisie COVID 19 ;i a suprima virusul”. Cu toate
acestea, `n Geneva, ora;ul `n care `;i are sediul OMS, s-au
`nchis toate barurile, restaurantele ;i magazinele
nealimentare.
Mass-media mondial[ jongleaz[ cu cifrele. Arti;ti
afla\i `ntr-un con de umbr[, au reu;it s[ reintre `n aten\ia
publicului anun\]nd c[ s-au infectat. Persoanele publice
infectate devin, pentru c]teva zile, eroi aburca\i pe
spinarea pandemiei.
~n contrast cu recordurile de `mboln[viri, ;tirile
despre vaccinuri sunt pu\ine ;i secretoase. S[ existe o
leg[tur[ `ntre modul `n care se propag[ informa\iile
despre infect[ri ;i afacerile din jurul pandemiei?
Cu o sumbr[ satisfac\ie remarc[m c[ de data aceasta
Rom]nia este perfect sincronizat[ cu toate \[rile din lume.
Guvernul de la Bucure;ti ia acelea;i m[suri ;i face exact
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acelea;i gre;eli ca guvernele din Germania, Fran\a, Marea
Britanie etc. etc. Am ajuns din urm[ Italia, Spania, Statele
Unite. Pu\intel suntem `n urma protestelor de strad[, ceea
ce nu este deloc onorabil pentru amatorii de proteste din
Rom]nia.
C]nd ne vom reocupa locul coda;? C]nd vor apare pe
pia\[ vaccinurile.
Lumea, dup[ pandemie, se va schimba, nu `ns[ ;i
ierarhia, topul \[rilor.
Statistica `ntr-adev[r `ngroze;te, dar viitorul postpandemie poate fi mai roz dec]t ar fi fost f[r[ pandemie.
Lumea se va schimba dup[ pandemie, nu ;i partidele.
Primul r[zboi mondial a `nlocuit jocurile de societate,
cursele de cai, cu o nou[ pasiune< politica. La Budapesta
`;i f[cea apari\ia organiza\ia “Fiii lui Lenin”.
La Berlin, “Spartani;tii” m]nc[tori de varz[ acr[,
Krautz, anun\au intrarea `ntr-o nou[ er[ politic[. Care
este viitoarea etap[ a marii schimb[ri care se anun\[? Ce
surprize ne rezerv[ post-pandemia?
Zilele trecute o ;tire a f[cut ocolul p[m]ntului,
devenind mai viral[ dec]t vaccinurile anti-Covid care par
s[ invadeze pia\a. Rudy Giuliani, primar al New York-ului
`n timpul atacurilor teroriste din11 septembrie 2001,
avocat ;i sus\in[tor al pre;edintelui Donald Trump, a avut
nepl[cuta surpriz[ de a i se scurge vopseaua de p[r pe fa\[
`n timpul unei conferin\e de pres[.
A fost o pat[ de culoare `n sumbra atmosfer[ de
pandemie planetar[, care l-a f[cut de r]s de la un cap[t la
altul al p[m]ntului.
De la `nt]mplarea directorului B[ncii Mondiale, Paul
Wolfowitz, care, prin anul 2006 sau 2007, s-a desc[l\at la
intrarea `ntr-o moschee din Turcia, f[r[ s[ ;tie c[ are
;osetele g[urite, secolul 21 nu a mai v[zuse o `nt]mplare
at]t de hazlie.
Stropii maronii scurg]ndu-se pe obrazul fostului
primar al New York-ului au devenit virali pe internet,
dep[;ind interesul publicului fa\[ de vaccinul anti-Covid.
Dar s[ trecem la probleme mai importante. Ce poate
fi mai important dec]t vaccinul anti-Covid?
Se `nt]mpl[ `ns[ un fenomen ciudat. Pe m[sur[ ce
apar tot mai multe variante de vaccin anti-Covid 19 este
`n cre;tere ;i num[rul persoanelor care vor refuza s[ se
vaccineze.
Ei sunt asemeni celor care au refuzat s[ adopte valsul
vienez dup[ 1814-1820, asemeni celor care s-au revoltat
c]nd, dup[ 1922, a ap[rut charlestonul ;i dansatoare goale
ca Josephine Baker. Str[bunica dansatoarelor cu \]\e
goale `n 1927 de g[sea la Bucure;ti. Asta se poate chema
"resetare" a lumii.
Lumea nu va mai fi aceea;i ca `nainte de pandemie?
Sunt prea pu\ine semne. ~nchiderea `n case, tele-munca,
inventarea unui vaccin anti-Covid nu sunt semnalele unor
schimb[ri apocalitptice. Lumea nu se va schimba dup[
pandemie. Specia uman[ este prea `nc[p[\]nat[ ca s[
`nve\e din gre;eli.
Eventual se va recalibra.
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Ion Mure;an
Povești din „Termoteca” mea (I)

Se sfârşeşte și toamna. Omul iese la balcon. Vede
blocul din faţă, blocul din stânga, blocul din dreapta.
Vederea de la balcon e o vedere cu rază scurtă de acţiune.
Omul de pe balcon nu e mai mult decât un vultur miop.
El nu vede cum se adună cețurile reci pe munți, cum în
departare sclipesc zăpezile. Ce-i rămâne? Ziarul. Ziarul
ca un balcon. Şi cărțile. De aceea se retrage în bucătărie,
deschide o carte de Alecsandri și citește< ,,Boii rag, caii
rânchează, câinii latră la un loc, /Omul, trist, cade pe
gânduri şi se apropie de foc”. Face un pas spre calorifer şi...
se răzgândește. Deschide ziarul lui preferat și citește< ,,tot
mai mulți români preferă termotecile”. La această veste,
„omul, trist, cade pe gânduri”. Deapănă cuvintele<
bibliotecă, vinotecă, pinacotecă, discotecă și (fie ce o fi)
termotecă. Mai face un pas spre calorifer şi iar se
răzgândeşte. „Căci nu știu ce păreri de rău îi tulbură pe
veci avântul”. O fi din Blaga, zice omul trist. Cuvântul
acesta ciudat „termotecă”, i-a intrat ca un cui în cap. Cu
siguranță face parte din vocabularul de iarnă. Vara îți faci
răcoare cu vocabularul de vară, folosești cuvintele ca pe
un evantai, iarna îți pui pe umeri vocabularul de iarnă, ca
pe un cojoc. Cuvintele atrag realul, parcă așa spune un
poet. Şi, totuşi, ce este aceea o „termotecă”? Omul trist
scoate din biblioteca lui mică Dicționarul Explicativ al
Limbii Române și caută și caută, dar cuvântul nu-l găsește.
Ca atare îşi închipuie că va trebui să ia cărțile, una câte
una, de pe raft și să le aprindă ca să se încălzească la mâini,

căci dicționarele îți îngheață mintea și mâinile. Apoi,
omul trist îşi închipuie că va trebui să ia, una câte una,
sticlele de vin (de la Alimentara, moștenite de la bunici?)
și să le bea. Omul trist își închipuie că se va încălzi la
mâini la lumânarea lui De la Toure. Omul trist îşi
închipuie că, în locul cărților pe care le va arde ca să se
încălzească (încă nu a uitat proiectul de a-și face sobă, de
a scoate hornul pe geamul bucătăriei lui de la etajul VII,
proiect la care a lucrat atât de mult în vremea lui
Ceaușescu), va pune fiole miraculoase cu căldură.
Termoteca lui, cea din minte, arată ca o farmacie. Spargi
o fiolă (desigur, atunci când frigul îți paralizează familia)
și apartamentul se umple de căldură. Asta trebuie să fie o
termotecă particulară. Dar dacă până când va veni frigul
se vor înființa termotecile publice? Omul trist gandește<
„Stă familia, soția se uită la copiii din ce în ce mai vineți
și mă aşteaptă. Pe la ora 16 intru în casă triumfător. Le
spun că am obţinut, în sfârşit, abonament la termoteca
publică. Acolo vom merge cu toții, ne vom face temele,
degetele copiilor nu vor mai tremura pe pix. În sfârşit, la
termotecă se pot lega prietenii, copiii se joacă între ei, cei
maturi îşi beau ceaiul adus de acasă. Păcat că am obținut
doar un abonament de două ore. După două ore, ne
încheiem frumos nasturii la palton, ne spălăm ceșcuțele
de ceai, ne punem măscuța pe botișor și, cu cât mai multă
căldură înmagazinată, ne întoarcem acasă. Ne vedem
mâine, la termoteca publică!” Pe mâine!
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Povești din „Termoteca” mea (II)
Iarna oficial[
M-am întâlnit ieri cu un prieten. La un pahar de vin
fiert ne-am întâlnit. Ocazia merita zăbavă, merita abur cu
aromă de scorţişoară< a venit iarna. Discuţia a demarat
molcom. Am spus bancul cu iarna. Iar n-am bani, iar nam căldură, iar n-am ce să pun în gură. Nu am râs nici eu,
nici el. Nu l-am spus ca să râdem. Asta nici măcar nu e un
banc. E o fatalitate.
Aşa că am trecut cu pa;i lejeri la descrieri după natură.
Am vorbit despre nămeți, viscol, ger. „Ninge grozav”, a zis
prietenul meu, privind pe geam. S-a oprit. Nu ;tiu ce gând
i-a fracturat ecoul bacovian, căci nu a mai continuat cu
„pe câmp la abator”. Doar atât a zis: „ninge grozav”. Şi
parcă ninsoarea ;i-a sporit furia.
Tocmai venisem de la munte, ca atare starea
drumurilor s-a insinuat în discuție. Oho, drumul spre
statiunea plină de vile ale grangurilor a fost cât se poate
de bun. Zburdau pe el Roveruri, Marcedesuri, BMW-uri..
Până şi micul, dar puternicul Matiz îşi râdea de iarnă,
urcând vesel spre culmi. Nu văzusem decât un viteaz cu o
Dacie ieşit în peisaj. În oras, în schimb, ne-a trebuit o oră
până să ajungem în centru: cozi de troleibuze în fața
străzilor în pantă, derapaje, claxoane, ma;ini împinse,
maşini lovite.
„Lucruri normale – a zis amicul meu – în fond nu
trebuie să exagerăm evenimentul. Nu trebuie să politizăm
iarna. Anotimpul acesta vine întotdeauna brusc. E
întotdeauna un ;oc. Nu s-au născut încă administratorii
de ;ocuri. După o zi, două, trei, totul intră în normal.Iar
asta o afli de la tekevizor” ;i a început să-mi povestească
despre cazul unui primar din Turda. Acum câțiva ani,
va;nicul ardelean a nutrit gânduri orgolioase. A pariat cu
sine că iarna nu-l va lua prin surprindere. Încă din luna
lui cuptor a dat dispoziție ca toate utilajele de deszăpezire
să fie reparate, toate ma;inile de împrăştiat sare să fie
încălțate cu pneuri noi, să aibă uleiul schimbat ;i motorina
asigurată, toate plugurile de zăpadă să sclipească în soare,
nisipul să fie la locul adecvat pe marginea drumurilor etc.
Toate au fost bibilite la marea artă, vopsite în culori
avertizoare, încercate, inspectate. Personalul a fost
instruit. Lope\ile au fost dotate cu cozi noi, ergonomice.

Lună de lună, primarul trecea pe la „divizia” de intervenție
rapidă în caz de iarnă intempestivă şi din ce în ce mai
satisfăcut de ceea ce vedea ;i auzea îşi râdea în barbă
aşteptând, cu o nerăbdare de copil, iarna. Iarna a venit,
Tumultuoasă. Ningea în valuri, o ninsoare parcă anume
comandată pentru înfruntarea cu primarul prevăzător.
Acesta, (îmi place să-mi imaginez că şi-a pus eşarfa
tricoloră peste piept) a ie;it la geam ca să asiste la
ceremonia înfrângerii iernii. Pe stradă, troienele cre;teau
văzând cu ochii, dar nimeni din marea divizie nu se zărea.
A a;teptat omul ce a aşteptat, apoi a mers, tăindu-şi cu
greu cărare prin omăt, la sediul „Invincibilei Armada”.
Acolo, ce să vezi? Tot personalul, în frunte cu directorul,
era beat-turtă.
Cheful era în toi, țuica curgea valuri, vinul făcea
spume pe mese, cântecele de voie bună nu mai conteneau.
Se potriviseră, exact în acea zi, naşteri de copii, zile
aniversare, botezuri, onomastici etc. Toate aniversările se
adunaseră în acea nefericită zi în care nimeni nu a;teapta
iarna ca musafir. Un lucru îi scăpase primarului din
vedere, unul mic, dar esențial< meteorologii mai pot
prevedea declan;area iernii, dar nimeni, absolut nimeni,
nu poate prevedea declan;area chefului de băut la români.
Nu am mai apucat să ascult ce măsuri a luat primarul,
ce amenzi a dat pentru “zădărnicirea combaterii iernii”
chefliilor soldați ai zăpezii picați în ambuscadă. (Eu m-a;
fi declarat învins şi mi-aş fi înecat amărăciunea, desigur,
demn, ca un primar, în vin. M-aş fi alăturat petrecăreților,
cântând „Aşa beu oamenii buni.”). A sunat telefonul. Un
prieten de la Bucure;ti îmi dă vestea că la ei e soare, cald
şi bine. Şi, m-am luminat. Mi-am adus aminte de maşina
mea care are termostatul defect. Ventilatorul porne;te abia
când apa începe să fiarbă în radiator. Cam aşa e şi cu
România. Are termostatul la Bucure;ti.
Câtă vreme acolo e timp frumos, iar senzorii
parlamentari şi guvernamentali nu indică semne de iarnă,
operaţiunile de deszăpezire nu au cum să înceapă. Căci,
nu-i aşa, o iarnă care se respectă începe oficial în
Parlament, trece prin televizor şi abia pe urmă ajunge pe
uliţă.
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George Vulturescu
De la “v]rtejurile” poetului la
harul preotului din
“Dic\ionarul lui Dumnezeu”
(Nicolae Jinga)

De curând, am primit “antologia” preotului< poet
Nicolae Jinga< AISBERG (Ed. Doxologia, Ia;i, 2020),
trăitor la Or;ova, de care mă leagă o frumoasă amintire a
trecerii/ ;i ;ederii mele/ în zona Cazanelor (la “taberele de
crea\ie” organizate anual, cu o mare dăruire, de familiaculturală Daniela ;i Ion Tomescu, la Mraconia, sub
auspiciile editurii “Libra”). Părintele-poet era la parohia
din Jupalnic, de lângă Or;ova, (1) unde am ajuns datorită
unui fiu al locurilor, poetul Robert :erban...
“Aisberg” nu este o carte nouă< ea este partea nevăzută,
scufundată în apele cenu;ii ale anilor ceau;i;ti,de fapt< o
“carte de sertar”. Însă poemele ei au fost “izvorul” din care
;i-au alimentat viitura, tematica vibra\iei poetice din cele
două căr\i publicate înainte de 1989< VIZIUNEA UNEI
MIRI:TI, ciclul din volumul colectiv NOUĂ POE|I
(1984) ;i LUPTA DIN ZORI, ambele apărute datorită lui
Mircea Ciobanu la Cartea Românească. Datate meticulos,
între anii 1968-1972, prima parte (din ciclul “Gest în afara
cetă\ii” ;i “Aisberg”, între anii 1974-1990, a doua sec\iune.
Primul titlu ar fi trebuit să fie o carte, avea ;i “referatul”
redactorului responsabil, nimeni altul decât Al. Paleologu,
din care merită să redăm acum< “lirismul” lui N. Jinga i se
pare semnatarului”< de o fericită ;i savantă cursivitate, de
o limpezime ce e rezultatul unei dificile dar disimulate
discipline poetice” (p.13).
Observăm în aceste poeme< de sub linia “oficială” a
apelor în care “aisbergul” gândirii sale era scufundat< o
magmă în fierbere, cu turbioane în care recunoa;tem
vectorii liricii sale de mai târziu, a cuvintelor care “anun\ă
abisuri” (“Între frunză ;i vierme”), a unei tot mai vizibile
rupturi dintre fiin\a poetului ;i realitatea socială< “...noi
nu mai zburăm prin copilărie/ via\a-i atât de lipsită de
oase încât/ auzim cum se-ncheagă măduva grea a
tăcerii/parcă ne-acoperă plânsul/ unor planete bătrâne...”
(“Vuiet”). Decelăm fulgerări, fante, teme care se vor
coagula în căr\ile de mai târziu, ca ni;te izbucniri de
gheizere – motivul frigului existen\ial, al “cutremurului”

(kierkegaardian, desigur) fiin\ei, tot mai dislocate între
argheziana “credin\ă ;i tăgadă”< “M-ajunge teama/ ca-ntro pădure/ unde copacii/ au câte-un la\/ tremură
lene;a carne a trupului/de u;urare ;i de nesa\...”
(“Cântec”), sau cu accentele din poezia “Frig”< “...Iar mi
se face frig ;i dor ;i sete/ ;i ;tiu sufletul de ce se teme,/
scriu poezii în alb pe un perete/ ;i amintiri de dincolo de
vreme”... (p. 135). Dar, pas cu pas, câ;tigă teren ;i partea...
“duhovnicească” din trup, cel cu “hieraticul scut”
(“Insondabila aparen\ă”) al sacrului< “disputat cu ardoare
mi-e trupul/ de două umbre, de două spirite / în evolu\ii
contrare...” (“Flashback-uri”, 15). “Poetul viforos”, cum la citit la început Lauren\iu Ulici, î;i descoperă în “duhul
poetic” (Al. Condeescu) predispozi\ia definitivă pentru
rugăciune ;i slava crea\iei lumii< “...Vin ;i sărut călcâiul
unui boboc de mac, ;i dintr-o dată-n suflet simt cum se
face vară, cum arăme;te grâul, cum plaiul meu sărac se
îndulce;te până ;i-n clisa lui amară. Vin ;i mă culc în
ieslea de smirnă ca un prunc< aerul viziunii cât mai curat
să-mi fie...” (“Poeme de suflet”, 2).
***
VERTIJ (Ed. Calende, 1995, lector ;i copertă sugestivă<
Dumitru Aug. Doman, redactor ;ef< criticul Nicolae
Oprea) este prima carte (2) a lui Nicolae Jinga care mi-a
impus efigia unui poet pregnant, original, conturat cu
vigoare încă din incipit< “O neagră viziune acoperă
zăpada< am o mie de ani/ ;i sunt tare ca piatra./ S-au retras
domnii zei către nord/ ;i mi-e frig dendrăzneala cu\itului./ Mâine< ca-ntotdeauna “
(“Prolog”).Versurile îmi par tăiate, toate, cu un laser de
flacără rece, precum, probabil, au fost tăiate pietrele
piramidelor< “Trăind urât încep să scriu frumos...” (p. 7),
“s-a-nrăit inima/ ;i bătăile ei/ sunt asemenea gurii când
scuipă...” (p. 9), “Doamne, fă-\i vreme ;i umblă/ la min\ile
noastre/ Nu suntem de fier...” (p. 21), “Dorm căr\ile-n care
mi;ună viermii/ cuvintelor...” (p. 35), sau< “vom fi cenu;ă,
7

Poesis

CRONIC{ LITERAR{

vom fi ulcele,/ vom fi cărbune. Suntem ermetici,/ suntem
în transă...” (p. 52). Cartea, sub\ire ca o lamă, pe o hârtie
de ziar, gălbui-vine\ie, are nervuri viguroase care-i sus\in
tremurul frunzei pe cele trei poeme dispuse în secven\e,
numerotate (Palimpsest< 14 secven\e,Vertij< 37, La trezirea
din vis< 14), la începutul, mijlocul ;i sfâr;itul căr\ii.
Percepem un nucleu, apofantic, ca o temă muzicală, creată
din chiar “elementele” poemului, iar înaintarea în text,
devine o... re-creare a lui, printr-o inversare a unghiurilor
asupra realului, ca o privire multiplicată, de prismă.
Am putea numi această secven\ialitate ca un “exerci\iu
pentru varia\iuni” (P. Valery) de apoftegme, pilde ;i
medita\ii care răs-tălmăcesc, clatină în\elepciunea lumii <
“versul e institu\ie serioasă/ e chiar inchizi\ia” (p. 69), ”mai
multe stele/ care nu se văd/ decât privind/ cu ochii min\ii/
mai multe litere/ decât argin\ii lumii...” (pp. 70-71), sau<
“Delirul ;i grea\a ;i praful./Speran\a-;i scria epitaful...” (p.
44)> ori< “Se face seară/ ;i nu am inima de loc u;oară./ Na; face drumul nici picat cu ceară./ Spre jungla-aceea, spre
păroasa gheară...”(p. 48). Dar, ca ;i la tăietorii de lemne e,
la poetul nostru, o ;tiin\ă-artă a tăieturilor oblice în vers,
a despicărilor care nu fărmi\ează, ci doar ne...sub\iază,
păstrându-ne percep\ia mai ascu\ită< “...Vine ;i ziua de
mâine/ gura ei ;tirbă/ scuipă ve;tile proste/ fiecare cuvânt
e mormânt/ ;i surâsul e chiar/sacrilegiu...” (“Flash”).
“Secven\ele” sunt adevărate tropare, care se sting adesea,
fără a ne zdrobi în anxietate, într-o imagine picturală de
mare for\ă sugestivă< “;i femeia încolăcindu-se ca o iarbă
uscată,/ agă\ându-se pe trupul meu strâns între
pere\ii negri/ ai frigului. Venind ;i plecând.” (p. 54).
După “treapta” ulcerată, de Iov, din VERTIJ,
frământările poetice ale lui Nicolae Jinga se deschid, ard,
a; putea spune, cu mistuiri în cenu;a marilor întrebări
unde poezia lucrează cu combustie de rugăciune. Volumul
care mi-a revelat această schimbare este GLORIE
MAIDANEZULUI (Ed. Cartea Românească, 2000),
primit ;i sărbătorit cu autorul< la Or;ova, în 2002. Acela;i
“frig tăios” ne izbe;te (un text este intitulat “Silabele
frigului”, p. 18), “conspirând cu neantul”, într-o retorică
flamboiantă care dislocă ;i transfigurează fiin\a< “...frig al
fonemelor în dezacord,/ frig ancestral, esen\ial, de nord,/
frig-bisturiu pe coastă ;i pe cord,/ ...frig-mărăcine agitând
seringi,/ frig-armăsar de mult scăpat din chingi,/ frig
secular ce-a;teaptă să-l convingi/ cu nebunia vorbelor de
foc/ să împietrească ;i să stea pe loc,/ frig-semizeu, arheu
;i ventriloc...” (p. 26).
Poetul e într-o “ipostază rea”, de “larvă” (p. 23) într-o
“Carte a lui Dumnezeu” (p. 9) tipărită într-un singur
exemplar< “Mi-am privit sufletul în oglinzile cerului.
;i/gândul nu-;i mai află tihna< în litere,în \itere. ;i/ vulturii
nu mai coboară pe umerii mei de zăpadă murdară./ Ducăse veacul de-a dura! la Styx,unde nu s-a mai dus,/ gra\ie
parafrazelor metonimice sunt cel ce nu-s...” (p. 10). Poezia
devine un “requiem”, ia forma unor versete< apoftegmatice
(ca ;i în cele 114 din “Requiem. Lebădă albă”) în care via\a
;i moartea con-lucrează, iar poemul “forează întru neant”,
e o “hamletizare” a existen\ei, sub un “bruiaj” al eternului,
în care perceptele de supravie\uire se reduc tot mai mult
;i cad secerate< “Orice cuvânt prisose;te/ Pâinea ascezei
dospe;te/ ;i sufletul rătăce;te/ odihnitor./ Vine vertijul./
Vine implozia.” (58, p. 43). Limbajul e învolburat, cărând
grohoti;uri, părând împiestri\at ;i cu aluzii “ludice”, cum
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l-a văzut ;i Al. Cistelecan< “probând o dispozi\ie euforică
a analogiilor ;i salturilor ori virajelor”(în AISBERG, p.
339).
Textele devin temelie a unei retorici a negrului (care
se va multiplica în RETORICA NIGRA, Ed. Brumar,
2010), ;i nu e niciodată o pledoarie pentru răul lumii, ci
o apărare, precum o albină se apără lucrând la “fagurii
nelini;tii” (p. 61). Poetul scrie, parcă, cu “negrul de fum
al ochilor” (p. 54)< “Negru sub unghie ;i nici atât/ dacă-i
tăiată unghia din carne,/ ;i gândul precum viermeleancorat/ de stârvul siderat, de mortăciune” (8,
Requiem.Lebăda albă). Scrisul devine tot mai mult un
sacerdo\iu< “...În mine însumi dau de mine însumi./ de
neimaginat, de necuprins,/ altul de-a pururi în acela;i ins/
al muritorului de mine însumi,/ al vorbitorului cu
Dumnezeu/ ;i-a ecua\iei inecuate/ pe calapodul creierului
meu” (“Non omnias morior, în ciclul “Requiem. Lebăda
neagră”). Dominanta vertijului uman din această poezie
nu-i strive;te fragilitatea naturii de om muritor, a “marii
treceri”, ci o mută, de pe umărul poetului pe umărul
preotului din el, culminând cu acea “împăcare” a
contrariilor din cartea-poem, sau eseu-poematic,
DIC|IONARUL LUI DUMNEZEU (Ed. Mitropoliei
Olteniei, Craiova, 2008) (3)
Cartea aceasta, unică între slujitorii altarelor, e o
dovadă a harului eclesiastic al autorului, un “imn” în care
cuvintele vibrează muzical, aprinse, “de freamăt luminos,
precum inima călugărului inundată de soarele taboric...”,
cum spune specialistul Cristian Bădili\ă (SACRU ;I
MELANCOLIE, Ed. Dacia, 2007, p.138). Alcătuirea
volumului este pregătită ca o ofrandă pe rug de inimă< în
incipitul fiecărui text sunt a;ezate dou[ versuri (culese cu
litere bolduite) care devin o “temă-chenar”, a eseurilor, de
o varietate de exegeze< teologie, adaosuri la căr\ile unor
Borges, Gala Galaction, Daniel Turcea, Lucian Blaga, dar
;i inser\ii biografice, cu descrieri ale unor locuri sacre
vizitate, unde interpretările proprii sunt un deliciu de
cultură, de arheologie culturală a unor sensuri pierdute.
“Mă bucură mult versurile care descoperă cu uimire
bărbătească re\inută, frumuse\ea lumii ca reflex al
frumuse\ii divine”, notează într-o scrisoare, care devine
postfa\ă a căr\ii, preotul Cristian Cercel, din Fribourg,
care-i detectează magma liric-muzicală a stilului cu aceste
cuvinte< “Poezia Sfin\enei Voastre face sufletul să vibreze
luminos ca o harpă sub partitură de Bach...” (p. 160). De
căutat, de citit...
Note
(1)< O vreme fusese legat de apari\ia revistei “Caligraf ” (ca
director) din Drobeta Turnu Severin, localitate unde a mai
desfă;urat o harnică activitate diaconească, la secretariatul
Protoieriei Severin.
(2) Nu uit întâlnirea peripatetică, într-un loc al...”pescuitului
miraculos”, pe vaporul-restaurant “Steaua Dunării”, undeva
între E;elni\a ;i Cazane, când mi-a înmânat-o, în 13 iulie,
2002.
(3) Autorul a publicat volumele< Lupta din zori (1988),Vertij
(1995), Vis cu gardieni (1996), Imbroglio (1997), Glorie
maidanezului (2000), Adânc pe adânc (2006),
Dic\ionarul lui Dumnezeu (2008), Copacul cu îngeri
(2009), Retorica nigra (2010)...

8

decembrie 2020

CRONIC{ LITERAR{

Poesis

Gheorghe Glodeanu
Proza lui Virgil En[tescu
Încercând să îmi fac ordine în bibliotecă, am dat de
cele două ediții ale prozelor scurte semnate de reputatul
medic psihiatru Virgil Enătescu. Este vorba de lucrarea
intitulată Debut întârziat, apărută în 1999 la Editura Dacia
din Cluj-Napoca. Ediția a doua a cărții a văzut lumina
tiparului în 2011, la aceeași editură, devenită între timp
Dacia XXI. Adevărat spirit enciclopedic (medic psihiatru,
profesor universitar, inventator, eseist, autor de tratate de
medicină, om politic), Virgil Enătescu s-a născut în data
de 11 noiembrie 1940 la Brașov și s-a stins din viață în
2020 la Satu Mare. Deși și-a dedicat existența, cu
predilecție, cercetărilor din sfera psihiatriei, omul de
știință a resimțit din plin și mirajul literaturii. Cine dorește
să pătrundă în intimitatea omului și a reputatului
specialist, poate să parcurgă volumul de interviuri Dialog
cu Ovidiu din 2010. Chiar dacă pe coperta lucrării se
găsește statuia poetului Publius Ovidius Naso, nu este
vorba de un dialog al prestigiosului psihiatru cu opera
poetului antic, ci de o lungă convorbire purtată cu
gazetarul Ovidiu Suciu din Satu Mare.
Într-o notă de pe coperta antologiei de proză scurtă,
Virgil Enătescu încearcă să reconstituie momentul în care
s-a decis să scrie. Chiar dacă acest lucru nu s-a conturat
prea clar, demonul literaturii îi dădea târcoale încă din
anii studenției. Momentul ieșirii publice a fost însă mereu
amânat din cauza bogatei activități științifice. Prozatorul
mărturisește că trecutul lui era încărcat de numeroase
amintiri și întâmplări, în măsură să stârnească interesul
unui auditoriu avid de povestiri. Acest lucru l-a
determinat să scrie și literatură, cu atât mai mult cu cât a
fost îndemnat să facă marele pas înspre creația artistică.
Simțind că este pregătit să iasă în arena vieții literare,
Virgil Enătescu a publicat un interesant volum de schițe
și povestiri. Este vorba de o succesiune de 23 de narațiuni
scurte, concentrate la esențe, inspirate din propria sa
biografie. Relatarea care dă titlul cărții reprezintă o
confesiune cu valoare programatică, o meditație asupra
creației și a condiției creatorului. Obișnuit cu facilitatea
discursului oral, prozatorul simte din plin dificultatea
scrisului, a transpunerii ideilor pe hârtie. Deși înzestrat
cu un ascuțit simț al limbii, teama de canoanele și de
exigențele literaturii a declanșat o lungă criză de creație,
depășită abia târziu și cu reală greutate. Situația era cu atât
mai delicată cu cât eșecul scriitorului risca să submineze
și prestigiul savantului. Odată cu trecerea timpului,
experiența de viață a omului de cultură s-a îmbogățit în
mod simțitor. Drept consecință, complexul scrisului este
depășit la senectute, „eliberarea prin sens” realizându-se
la vârsta de 59 de ani! Deși pare excesivă, această amânare
face ca textele reunite în volumul Debut întârziat să
surprindă în mod plăcut prin maturitatea lor. Virgil
Enătescu este un scriitor inteligent, care este înzestrat cu
un ascuțit simț al limbii și care se lasă subjugat de
amintirile care se cer povestite. Nu are forță epică, dar nici

nu este adeptul unor ample narațiuni labirintice, care
presupun un plan bine elaborat, mulțumindu-se cu
relatarea unor mici crâmpeie de viață. După cum
mărturisește autorul însuși, cartea este alcătuită dintr-un
„tumult de amintiri”. Drept consecință, prozatorul
păstrează calitățile exprimării orale, „fără rezerve,
sofisticări, alambicări sau autocenzurări lingvistice rigide”.
Textul cu valoarea programatică Debut întârziat insistă pe
spontaneitatea și pe autenticitatea confesiunilor, în
măsură să confere o intensitate deosebită faptelor
povestite. Virgil Enătescu recunoaște că este vorba de un
debut întârziat, dar nu și prea târziu. De aici speranța întro receptare favorabilă a cărții.
Un alt text programatic se intitulează Un pseudonim
literar. Dezbătând problema talentului, conversația
amintește de dialogul dintre Camil Petrescu, autorul
prezent în propriul său text, cu doamna T., eroina
romanului Patul lui Procust. Problema responsabilității
scrisului, asumarea meritelor sau a eșecului unei opere
reprezintă niște dileme care paralizează mâna care scrie
și care resimte din plin responsabilitatea actului de creație.
Aceasta spre deosebire de numeroși condeieri de azi, care
nu cunosc asemenea dileme, grăbindu-se să publice cu
orice preț. Exigent, Virgil Enătescu vrea să scrie pentru
sine, să i se adreseze prezentului, nu posterității, deoarece
habar nu are care vor fi preferințele celor care vin.
Intelectual autentic, el își pune problema responsabilității
scrisului, care este privit ca un lucru grav, nu ca un simplu
act ludic. De aici tracul teribil de dinaintea debutului și
tot de aici refuzul de a-și lua un pseudonim. Lucid, el nu
vrea să se ascundă în spatele unei false identități,
acceptând riscul ca un posibil eșec să îi afecteze reputația.
Pe de altă parte, bun cunoscător al fenomenului cultural,
prozatorul aflat la început de drum are încredere în
propria sa vocație.
Dacă ideile estetice ale omului de cultură sunt
exprimate cu o anumită stângăcie, lucrurile se schimbă în
momentul în care Virgil Enătescu începe să povestească.
Bazate pe o bogată experiență de viață, multe dintre
relatările sale sunt niște povestiri cu tâlc, având un vădit
caracter moralizator. Fenomenul poate fi observat și în
Mama șoferului. În debutul textului, prozatorul trimite la
universul basmelor, pentru a oferi o narațiune
legitimatoare faptelor povestite. Relatarea despre puii de
cioară vine să demonstreze faptul că, pentru fiecare
mamă, cei mai frumoși copii de pe lume sunt ai ei.
Urmează povestea unui accident petrecut la un semafor,
care vine să ilustreze valabilitatea celor afirmate inițial.
Este vorba de mama șoferului care a produs accidentul,
care ia apărarea fiului ei, în ciuda faptului că acesta este
vinovat pentru cele întâmplate. Evenimentul îl face pe
narator să se gândească la adânca înțelepciune a
poporului român.
Numai cu frumosul este povestea unui om sucit.
9
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Memoria îl poartă pe povestitor pe vremea copilăriei sale,
când, în timpul vacanțelor de vară, asculta cu nesaț
poveștile rudelor sale. Copilul avid de cunoaștere sorbea
confesiunile celor mari, chiar dacă semnificațiile multora
dintre ele îi rămâneau încă interzise.
Numai cu frumosul este „povestea celui mai
îndărătnic om din sat”. Relatarea este spusă de către
unchiul naratorului, un reputat medic de țară. Chiar dacă
este foarte bine primit de comunitatea satului, acesta
constată repede că nopțile îi sunt perturbate de goarna
teribilă a lui Avrichie, porcarul care își chema în mod
zgomotos turma la pășune în fiecare dimineață. Din
păcate, bietul om și-a pierdut uzul rațiunii în momentul
în care familia și casa lui au pierit într-un incendiu
provocat de trăsnet. Abilitatea cu care medicul satului
reușește să îl determine pe Avrichie să își schimbe
obiceiurile îi conferă textului veritabile dimensiuni
anecdotice. Chiar dacă eroii întâmplărilor nu mai sunt în
viață, povestirea reușește să salveze de uitare un episod
pitoresc din mitologia subiectivă a prozatorului. Virgil
Enătescu evocă o lume uitată, care reușește să
supraviețuiască prin intermediul creației.
O altă secvență de viață este povestită în schița
Coincidență. Un articol de ziar în care gazetarul vorbește
despre cei care umflă în mod artificial prețurile îi produce
neplăceri atunci când merge la atelierul de reparat
încălțăminte. Reușește să se împace cu meșterul care
începe să îl ia la rost abia în momentul în care precizează
că în articolul cu pricina nu este vorba despre acesta. Totul
se reduce la o simplă coincidență. Virgil Enătescu are
simțul umorului și știe să facă haz de necaz.
Umorul este prezent și în Rămân îndatorat. Aici este
abordată problema serviabilității prietenilor care, pentru
a-și îndatora cunoștințele, prelungesc în mod artificial
rezolvarea unor probleme. În acest sens, prozatorul
vorbește despre repararea proiectorului de diapozitive de
care avea nevoie urgentă pentru a participa la o conferință
și de prietena farmacistă care a fost rugată să faciliteze
achiziționarea unui medicament mai rar.
Problema creației și a receptării operelor literare este
dezbătută, într-o manieră ironică, în Genul de proză
foarte scurtă. Într-o lume grăbită, care s-a cam îndepărtat
de universul fabulos al cărților, Virgil Enătescu observă
cu tristețe preferințele cititorilor și a autorilor pentru
proza scurtă. Nimeni nu mai are timp pentru romanele
stufoase de mai multe sute de pagini. În același timp,
revine preocuparea privind ecoul pe care îl au scrierile
sale în rândul cititorilor.
Una dintre cele mai reușite relatări ale volumului se
intitulează Amintiri cu jocuri întrerupte. În numai câteva
pagini, Virgil Enătescu reușește să redea o întâmplare
dramatică din anii copilăriei sale. Prima imagine de care
își aduce aminte omul aflat la senectute este aceea când se
plimba în compania tatălui său trăgând după el o jucărie
cu roți portocalii pe străzile Sibiului, unde s-au refugiat
în timpul războiului. Imaginea paradisiacă a copilăriei este
repede perturbată de teroarea istoriei. Experiența
dramatică a primului bombardament este trăită cu
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maximă intensitate de copilul de odinioară și de membrii
familiei sale. Este vorba de o întâmplare coșmarescă ce îl
marchează pe viață. Remarcabilă se dovedește analiza
psihologică a celor aflați sub asediu. Întrebarea inocentă
a copilului din finalul povestirii sporește și mai mult
intensitatea trăirilor< „- Bunico! Cei ce aruncă bombe,
dacă nu au mamă, nu au nici copii?” Tragica întâmplare
se dovedește simbolică, marcând alungarea din paradis,
părăsirea brutală a vârstei idilice a copilăriei și
pătrunderea în infernul cotidian al războiului.
Teama de ratare nu este un sentiment care pune
stăpânire doar pe prozatorul aproape sexagenar, care și-a
cucerit deja un prestigiu binemeritat în sfera psihiatriei.
Sentimentul apare deja la adolescentul dornic de afirmare.
O dovedește din plin narațiunea Admiterea. Sub acest
aspect, Virgil Enătescu poate fi comparat cu adolescentul
Mircea Eliade, terorizat și el de ideea ratării, experiență
care l-a mobilizat însă să lucreze și mai mult. Povestind
câteva din evenimentele memorabile ale existenței sale,
prozatorul se oprește la zilele care au precedat examenul
de admitere la facultate, moment crucial în destinul
fiecărui absolvent de liceu dornic să își continue studiile.
Datorită concurenței acerbe, la vremea respectivă,
admiterea reprezenta o veritabilă probă inițiatică, în
măsură să marcheze în mod decisiv existența unui
adolescent. Relatarea reușește să surprindă starea de spirit
a numeroșilor candidați din trenul ce îi ducea înspre
facultățile din Cluj. Așa cum se întâmplă de atâtea ori,
emoțiile părinților erau mai mari decât cele ale tinerilor
torturați de îndoială. Semnificativ se dovedește finalul
povestirii. Încrezător în steaua sa norocoasă, tânărul își
liniștește tatăl vădit emoționat< „Puteți fi liniștit. Am șanse
mari. Eu într-adevăr știu carte”.
Perseverență este una din narațiunile mai ample ale
volumului. Omul de știință se privește în oglinda propriei
sale conștiințe și analizează activitatea pe care a
desfășurat-o de-a lungul anilor. Recunoaște că ceea ce l-a
îndemnat să meargă înainte au fost curiozitatea de a ști,
și nevoia de a se autocunoaște. Comentariile preliminare
sunt urmate de o serie de incursiuni proustiene în vârsta
mitică a copilăriei. O veritabilă fascinație a cărților
străbate aceste pagini, fascinație ce a marcat în mod
decisiv existența lui Virgil Enătescu din momentul în care
a descoperit taina literelor. Învață încă în copilărie să nu
aștepte laude pentru invențiile sale deoarece, adesea,
lumea nu îi înțelege aspirațiile. Vocația povestirii și
curiozitatea pentru știință apar devreme, încă de pe
băncile școlii. Naratorul vorbește apoi de meticulozitatea
cu care a pregătit prima expunere în anii de liceu, în
cadrul cercului de biologie. Este un prim test trecut cu
brio, ce trezește îl el savantul de mai târziu. Prelegerea
reprezintă și o răzbunare la adresa profesorului care, până
la acel moment, nu l-a apreciat la adevărata lui valoare.
Nu trebuie uitate nici cuvintele încurajatoare ale tatălui,
care îl felicită și care îi spune că, printr-o muncă asiduă,
va putea realiza lucruri deosebite. Îl sfătuiește să citească
în mod sistematic în timpul zilei, dar noaptea să se
odihnească.
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Virgil Enătescu este savantul cu imaginație de literat.
O dovedește din plin narațiunea intitulată Farmecul
matematicii. Omul ajuns la senectute vorbește cu
admirație despre profesorii care i-au marcat existența, dar
și despre cei care au constituit veritabile antimodele. Încă
de pe băncile școlii, savantul în devenire are revelația
valorii estetice a rezolvării problemelor de matematică.
Este vorba de o trăire înălțătoare, asemănătoare cu
catharsis-ul provocat de actul artistic. Descoperă
interdisciplinaritatea, faptul că între realiști și umaniști nu
există un zid de netrecut. Dimpotrivă. Cu toate că
profesoara de matematică îl nedreptățește la bacalaureat
știind că are alte preocupări, aceasta este cea care îl învață
„trăirea estetică în fața rezolvării matematice a soluției
frumoase, elegante”.
Câteva narațiuni reprezintă o radiografie acidă a
„Epocii de aur”. Și în aceste relatări, Virgil Enătescu
pornește de la propriile sale experiențe de viață. De
exemplu, povestirea Încă o cameră reprezintă o meditație
ironică la adresa puternicilor zilei. Intelectualul autentic
observă cu stupoare că numărul camerelor din locuințele
acestora este invers proporțional cu cel al cărților din
biblioteca personală. Solicitând un apartament mai mare
deoarece muncea înghesuit din cauza numeroaselor sale
lucrări, este refuzat în mod repetat deoarece sunt preferate
„personalitățile” precum tovarășul șofer al celei mai mari
șefe din zonă. Cartea nu constituia o prioritate, un motiv
pentru a aspira la un apartament mai spațios.
Radiografia acidă a totalitarismului continuă și în alte
texte, precum Mentalitate, Podul și Învățați, Învățați,
Învățați! Povestitorul relevă absurdul lumii în care a trăit,
contrastul frapant dintre condițiile sumbre în care își
ducea existența și munca pe care o desfășura. Pregătește
o lucrare pretențioasă despre inteligența artificială aplicată
la medicină și constată cât de aberant este să încerci să faci
muncă de cercetare la lumina lămpii cu petrol.
Întunericul, frigul, foamea, locuințele care se repartizau
în mod discreționar au constituit niște realități sumbre ale
„Epocii de aur”, resimțite din plin și de Virgil Enătescu.
Deși titlul narațiunii Podul amintește de o cunoscută
nuvelă a lui Mircea Eliade, prozatorul se inspiră din
realitățile sătmărene. Relatarea devine un bun pretext
pentru a evoca figura inginerului Dan, prietenul și fostul
coleg de alpinism al prozatorului, cel care a construit două
poduri impozante peste Someș. Întâlnirea devine un bun
prilej pentru a elogia munca arhitecților, dar și pentru a
evoca figura celui care a construit primul pod peste Someș
la Satu Mare. În loc să i se mulțumească, acesta a fost
acuzat că a depășit cheltuielile deoarece, ținând cont de
cotele Someșului de-a lungul timpului, a ridicat podul mai
mult decât era prevăzut în proiectul inițial, „risipind”
astfel, în viziunea acuzatorilor, bani și materiale. Ulterior,
constructorul a fost răzbunat de apele râului, cu ocazia
tragicelor inundații din 14 mai 1970, când podul a rezistat
tocmai datorită înălțimii sale. Virgil Enătescu vorbește de
invidia și de complexele mediocrității în fața unei
performanțe profesionale. Pornind de la această poveste,
începe să îi împartă pe oameni în două categorii< cea a
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constructorilor de poduri și cea a acuzatorilor de sabotaj.
Memoria proustiană a prozatorului funcționează și
atunci când face o călătorie în Olanda. Amintirile îl poartă
înspre anii copilăriei, când o pânză albă, cusută cu ață
colorată, reproducea imaginea idilică a doi copii în
costumație olandeză, cu saboți în picioare. O moară de
vânt domina peisajul, iar în fundal se vedeau valurile
mării. Această imagine paradisiacă l-a făcut să își
imagineze Olanda ca pe un topos miraculos, în care nu
putea să pătrundă războiul. Adultul descoperă nu numai
frumusețea naturii, ci și frumusețea sufletului acestui
popor, adeverindu-se visele din copilărie. (Amintiri din
Olanda)
O primă călătorie făcută în Occident (Belgia) îl face
să descopere ororile Cortinei de fier și să facă o serie de
comparații în privința celor două sisteme. Tratamentul de
la vamă, maniera teribilă în care era păzită granița cu
Austria ca cineva să nu fugă în lumea liberă îl
impresionează profund. Descoperirea Occidentului
reprezintă o bună lecție de viață pentru cei care au
cunoscut acele timpuri.
Mirajul Occidentului revine și în schița intitulată
Complexe. Medicul psihiatru trăiește un adevărat șoc în
momentul în care trece pentru prima oară dincolo de
Cortina de fier. Descrie călătoria, dar și condiția umilă a
omului sosit din Est, care trebuie să supraviețuiască din
veniturile sale mai mult decât modeste la congresul la care
participa în Belgia.
Ultimele două narațiuni sunt dedicate celor mai buni
prieteni ai omului, câinele și calul. Este vorba de
Condamnat la moarte, calul și de O prietenie trădată. Sunt
relatări în măsură să surprindă calitățile extraordinare ale
acestor două viețuitoare, maniera sinceră în care acestea
l-au slujit pe om. Calul este animalul mitic care a jucat un
rol extrem de important în istoria românilor. În mod
paradoxal însă, după colectivizare, el devenit o
întruchipare a dușmanului de clasă. Lipsit de caii săi,
țăranul nu mai putea munci pământul.
Altă dată, naratorul este puternic tulburat de privirea
expresivă a unui câine vagabond, refugiat în sala de
așteptare a unei gări. De aici observația< „Fantastic ce
priviri pot să aibă aceste ființe disperate, părăsite sau
alungate, ființe ale nimănui pe care soarta le-a rupt din
echilibrul cu natura”. Psihiatrul este impresionat de
prietenia pe care câinii i-au arătat-o omului de-a lungul
timpului. Reface istoria relațiilor dintre oameni și
devotatele patrupede, făcând elogiul acestora din urmă.
Din păcate, este vorba de o prietenie care a fost trădată de
numeroase ori.
Citind povestirile cu tâlc ale lui Virgil Enătescu
rămânem cu regretul că, acaparat de alte domenii, acesta
nu a putut să dedice mai mult timp literaturii. Volumul
Debut întârziat îl plasează pe reputatul om de cultură întro lungă tradiție a scriitorilor medici, din care fac parte
nume celebre precum Vasile Voiculescu, Victor Papilian
sau Augustin Buzura.
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George Popescu
Daniela Marchetti. Temperan\a poetic[ – tampon-filtru al
vicisitudinilor existen\iale
Mărturisesc că nu știam nimic despre Daniela
Marchetti, mai înainte de un contact cvasi-accidental pe o
rețea de socializare. Postându-și acolo câteva texte poetice
- și nu numai - mi-a atras atenția prin originalitatea,
suplețea și, aș spune, o insolită dezinvoltură de a manevra
cuvintele într-o descendență post-expresionistă. Poeme,
deseori cu filon narativ, însă fără nicio marcă retorică, în
care discursivul e supravegheat cu inserția, precisă și
terapeutică, a unui metaforism bine strunit.
Intrat în posesia celor două (recente) volume publicate,
prima la editura timișoreană Brumar, cea de-a doua, în
acest an, în plină pandemie, la Clubul MittelEuropa (VienaOravița), lectura avea să-mi confirme intuiția că ne aflăm
în prezența unei poete excepționale, mature și, prin
poemele risipite pe alte canale comunicaționale, susceptibile
de noi isprăvi demne de urmărit.
Fără a împărtăși în totul cele câteva referințe critice la
care am avut acces (erotismul, invocat de Șerban Foarță, numi pare de o pertinență evaluatoare consubstanțială poeticii
sale, dar trimiterea, în fapt, a autoarei, într-un vers, la un
„Levant fără sfârșit” poate funcționa ca o cheie de lectură,
după cum nici optimismul, cu tonalități prezente ici-colo
în texte, atribuit de Simona Grazia Dima, nu depășește un
strat de aparență, împrumutat, cum e, memoriei filtrate în
prezent), aș înclina mai curând spre o poetică a temperanței
activând ca tampon al vicisitudinilor existențiale.
Ce-i drept, motivemele lirice generează, la prima vedere,
aș spune, nu neapărat o exuberanță, cât mai ales o plăcere a
conviețuirii (împărtășite, adevărat) cu bucurii resuscitate,
dar fără exaltări, dintr-un șir de amintiri a cărora aromă
terapeutică invadează clipa prezentă< a scrierii ca act
recuperator și al retrăirii în limitele unui prezent ale cărei
(eventuale și posibile) insidii sunt totuși bănuite, în ciuda
poziției lor subiacentă.
În fapt, ceea ce contează și ceea ce impune ca impact
emoțional și fascinant - și în sens intelectiv - pe cititor la
lectura poemelor Danielei Marchetti - capacitatea de a
instaura o scriitură densă, epurată de locuri comune și, mai
ales, departe de experimentele atâtor moduri și modele
exercitate de milenariști ori de douămiiști, cum se vor mai
fi numiți. Paradoxal, n-am detectat - ca unul care m-am
ocupat îndeaproape și de neoavangardiștii și de cele două
generații ce le-au urmat cu atuu-uri, fie și indirecte, de
„mișcări” poetice din Italia în care trăiește și activează
autoarea - nicio influență ori contaminare din direcția lor.
Fapt demn de reținut, poate și ca o probă, în sine
remarcabilă, a atașamentului său, nu doar lingvistic, față de
o tradiție poetică a originii biografice.
Întâiul volum - aflu că poeta debutase, în 2018, cu
volumul Când stropii vremii curg precum nisipul..., la
editura craioveană Sitech, cunoscută mie și fiindcă am
publicat acolo câteva cărți de studii - de care mă ocup aici
și acum, levantul fără sfârșit, unul relativ masiv, nu-mi pare
a dispune de o structură anume, ceea ce nu relativizează
nicicum lectura și statutul aperceptiv. Izbește, în el, mai ales

recurența - întâmplătoare ori asumată, iarăși n-are vreo
importanță anume - unor cuvinte-cheie (îngeri, statuie,
balaur, sfântul, poveste, grădina, dimineața, mai frecventă
decât seara ori noaptea, ca să nu mai vorbim de nume
proprii, precum Dumnezeu, Orfeu, Don Quijote și alte
etimonuri livrești...), fiecare conservând ori răvășind
semnificații consacrate, lăsate în voia libertății discursului
poetic in factu.
Poeta și-a trasat și re-trasat, funcție de fluxul discursului
liric, un univers, inegal în parcursul său, dar construit în
baza unei omologări de substanță< amintiri din copilărie, cu
întâmplări, locuri, ființe scoase din labirintul memoriei și
care reverberează într-un prezent aproape scos dintr-o
istorie pe alocuri ingrată cu vicisitudinile la pândă dar
tocmai acestora autoarea pare a le antepune un fel de
tampon-filtru, de unde și impresia, nu în totul veridică, de
exultanță și de optimism necenzurat.
Pentru Daniela Marchetti clipa - nu numai cea în act,
prezentă acum și aici, ci și toate recuperate din vertijul
trecutului - pare a fi resortul unei poetici marcate, cu
siguranță, de o bucurie, aproape ca un benefic răsfăț< aceea
a actului creativ ca atare.
Versuri incitante, ca și poeme întregi, întâmpină
cititorul dispus să mai iasă din larma atâtor
experimentalisme la tot pasul< Călare pre nour e/ balaurul
/ sfântul răsucește sulița/ într-o rană definitivă< sau aceste
încă și mai îndrăznețe asocieri< ...reverențele copacilor
mângâie peisajul din care am/ plecat / mari tratate filosofice
vor scrie despre norii de marmură/ și adevărurile genezei/
moartea aduce vocea mea în visul vostru/ apoi nimic altceva
decât plăcerea de a dizolva/ imaginea idolilor/ în genunea
fără nume/ fără de nume ...
Până și povestea devine un personaj, ca în poemul cu
titlul „Rănile veacului se cicatrizează lent”, fiindcă e
distribuită în schema scrierii, id est, a actului creativ<
...ridica din umeri la cea dintâi adiere a literelor/ apoi cerea
iertare cuvintelor care nu reușeau să-și/ citească sensurile
în oglinda vrăjitoriei, / așa suprapuse cum erau în ramurile
arborelui/ genealogic din grădina merelor de aur...
Poetă, de-acum, matură, cu un profil distinct și, îmi
pare, asumat în perspectiva unei continue mutații stilistice,
Daniela Marchetti a decis, cu o cutezanță ce nu exclude nici
travaliul și nici intuiția unor căi nebătătorite, să se ofere
actului poetic cu un fel de benevolentia vitae, un pact deci
căruia nu-i lipsește dimensiunea unui destin. Căci, cum
definește într-un poem, nu se mai/ întrevede nimic/
fundamental de la facerea lumii/ doar poezia ne mai ține
deasupra lutului/ și ne încurajează sfântul orizont de
așteptare/ din teoria sferelor despre care / hermeneutul iubit
mai stă când și când la taclale / cu orfeu pătimașul făurar al
sunetelor/ de aur / toate acestea s-au hotărât/ odinioară/
acolo sus/ într-o bună dimineață când/ Dumnezeu l-a
invitat la o partidă de whist / pe cavalerul tristei figuri / dar
Don Quijote asedia tocmai atunci / morile de vânt / apoi își
ridica noul/ castel/ așteptând / sărbătoarea.
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Cezarina Adamescu
O voce distinct[ `n peisajul liric contemporan
Alensis De Nobilis, Turnuri de înălțimi, poezii, Editura Absolut, București, 2019
Cu fiecare carte semnată de acest original autor, ne
întărim convingerea valorii sale autentice, ”modernității
clasice”, diversității tematice abordate și conturării unui
profil de scriitor contemporan, demn de luat în
considerație de critica de sistem. Acesta s-a impus prin
scrierea unor volume de poezie și proză care-l definesc
plenar și-l singularizează în peisajul literar actual.
Volumul “Turnuri de înălțimi” se află pe această linie
ascendentă, stârnind interesul unor diverse categorii de
consumatori de literatură, de toate vârstele.
Cu atât mai mult cu cât, Alensis De Nobilis este
preocupat de îmbogățirea limbii române și a mijloacelor
de expresie aferente poeziei sau prozei poetice pe care a
abordat-o de curând.
El găsește sintagme și alte formulări lingvistice cât se
poate de poetice, fără să recurgă la locuri comune sau
imitații din clasici ori din colegii de breaslă. Originalitatea
este punctul său forte în abordarea poeziei. De aceea, nu
poate fi imitat, nici copiat. Versurile sale au 13-14 silabe,
în ritm de cele mai multe ori iambic, dispuse în strofe,
având rimă încrucișată.
Și în acest bazar cu frumuseți, găsești delicatese pentru
toate gusturile, din care nu lipsesc zânele, ondinele,
personajele mitice, prințese, ș.a.
Exemple de sintagme remarcabile< ”ulii mâinii”, ”în
despicări inflorii”> “aminii răsuflării”> “pășind pe târziu”>
“cu alint de alcov”> ”frații liniștii”> ”bărcile
zărilor”>”noianele privirii”> ”niagara sacră”.
Formulări inedite<”cu fulgere de ia-mă”>”s-a desfăcut
de hai”>”ca doi cupizi niznai”> ”în împletiri cu înfloriri de
vai”> "întâiul Alb de șarpe”>”pe râpa prăbușirii, din sufletul
culorii”> "frâuri de liniști și himere”>”falangele
luminii”>”vintre de abis”> "vădani de viață”>”fiicele
veciei”>”mângâieri de lin”.
Cuvinte rare< perseci, adamă, mangrovă și mangrov,
aminii, bolgii, simuni, "vârfete de lăncii”, plezne, inuit,
țărancă pancă, un nur, te aridică> hialin, vrânduri și
nevrânduri, lictori, remat, ș.a.
De asemenea, autorul preferă rimele rare< opritmonolit> plante-Andante> suspans-dans> niluri-triluri> etc.
Dar și unele asonanțe< fantasme-astre> oprit-monolit>
stranii-liliputane> pic-bobâldâc.
Personificări< "lumina s-a dus la culcare”> "struguri de
timp”>”jalea ca un spintec”.
Versuri notabile<”Casele noastre au devenit mânăstiri
/ Din care umbra îl alungă pe om” (Dezlipire)>”Oamenii
azi din contururi lipsesc”> "Bezna se sprijină pe tâmplele
stelelor”> "Genunchii înțeapă în piept orizontul”>
”Degetele-mi sunt runele aztece”> ”Ziua-n insectare
moțăie, momâie”>”Un foc mocnit pe gângur de cristal”>
”Mă-nec în tine / tu mă scoți pe mal”> "Sufletul tău a fost
răstignit pe un ler, / Cineva îl salvează și-ți dă și ție o
copie” (Salvarea sufletului)>”Când pe căi lactee au crescut

lăstarii”>”Pășește rar o talpă de târziu”> ”Apele luminii
cântă din ivoriu”.
Poetul demonstrează prin tot ce scrie că apreciază
avuțiile sufletești, celor materiale< ”Mâine mă duc la Fisc,
mă denunț, / Sunt cel mai bogat din sud-est, / Îmi cresc
diamante din tâmple, și frunți / Cu care lumina pervertesc
la incest. // Închipuirile-mi strălucesc de-o să cadă /
Cupole din aur în magice scocuri, / Ferestrele mele sunt
prăbușiri de zăpadă, / Eu port nu stilouri, ci abisuri în
tocuri. // Pe ape-n priviri de mătase, calești / Cu cai de
Idei spre daruri aleargă, / Iar eu, ca un rege, fac trafic de
vești / Și biciui năluci de mister cu o vargă. // Vreo câteva
galaxii mă știu de-mpărat, / Port stelele lor pe rever, sunt
himeric> / Aici pe Pământ înființez un remat< / Dau gratis
lumină. Primesc întuneric!” (Anunț).
Verbe prescurtate< îmbuf, florire, te-nvinovezi (tenvinovățești).
Cuvinte argotice< candriu, nurliu, nerozi.
O gamă întreagă de posibilități de versificare anunță
un poet de grație, un poet ales să ducă mai departe, gândul
comun, prefăcut în aur sufletesc, dispus în pepite.
Spiritul ludic este prezent și el în unele poeme< ”Îți
desenez pe mere șerpi ce cheamă, / Iar pielea ta-i subțire
ca de fum> / În vis mă chemi< vino acum și bea-mă / Dar
eu iau visu-n brațe să-l... sugrum” (Oro-logeria).
Și la un moment dat, poetul dezvăluie ceva din taina
creației< ”Noi luminăm în valea de plângeri și vedenii, / În
care curg pustiuri și șerpi de întuneric, / C-un pic de
bucurie și-un strop de mirodenii> / Avem în piept efigii
din ordin ezoteric” (Nici da, nici nu).
În același timp, poetul își cântă femeia și prin ea,
iubirea adevărată< ”Florile privirii tale tălpi au pus
alunecării / Și-o să ieși din pânza pielii – ca o șotie îți vine.
/ Când iubești, te lași cuprinsă între palmele uitării, /
Evadată din stânsoare și-ale lumii reci vitrine. // Tâmplele
îți sunt ogive spre oglinzi de eleșteie, / Glasul tău e cântec
sacru ce în mine curge dens, / Doar cu mine simți aievea
că porți cruce de femeie, / Iar în tine măreția și-nzeirea
curg în sens.” (Țuști în gândurile mele).
Se întâlnesc în poezia lui Alensis De Nobilis< liniști și
himere, cascade, năvoade, "Și pulberea căderii, și treptele
urcării”, elixire, fluturi de aur, cununi de duh, foneme,
orologii, "flori de nenăscut”, ursitori bătrâne, veghetori în
turnuri, Logosul, în robă, sutrele,”Șerpi ascunși în tivuri”,
mândre salamandre, și alte făpturi fantomatice și
fabuloase care formează "corpusul ideii”, așa cum declară
poetul.
Alensis De Nobilis evită în poezia sa clișeele,
prototipurile lingvistice, exercițiile de stil, arhetipurile,
trendul, el a dorit dintotdeauna să fie de neconfundat și
chiar a reușit. De asemenea, el este de neimitat, oricât ar
dori cineva să-i semene, ceea ce-l face și mai interesant.
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Magnații se-apucă averi să împartă / Și umblă în haine
austere de-asceți, / E lumea aceasta tulburată, se pare, / Și
nu știm, prieteni, de-n ea o să vreți, // Că voi, levitații,
comori și stindarde, / Pe care să scrie fericire, ați vrea, /
Poftiți să trăiți doar bătând bulevarde, / Ducând fiecare
pe frunte o stea. // Frumos, însă ea din suflet răsare, / Din
hop de adâncuri, ca izvorul cel bun> / Dar ce e de-o poartă
și sfânt și nebun? / Ne-ntrecem a cui e steaua mai mare?”
(Tulburare).
Nu lipsește doza de umor și de ironie din acest tablou
al lumii virtuale.
În demersul său liric, autorul este convins că< "Pui
nălucirilor căpestre” și< "Urci fascinat pe a Nirvanei scară,
// Cu limpezimi în ochii tăi de bolți, / Pe drumul greu și
straniu spre-adevăr, / Pe frunte trec nenumărații volți, /
Polen de zare freamătă în păr. // La o răscruce, șarpe denălțare / Țese-nfloriri de răzvrătiri terestre, / Dar ești deja
călare pe o zare, / Ispitelor le pui zâmbind căpestre. // Că
nu adaști defel în rodul cald, / Ci te clădești în străluciri
de ger, / Iar din abis, o mână de smarald / Îți dă însemnul
– artei templier.” (Pui nălucirilor căpestre).
Poetul care e în stare să dea și cerul deoparte pentru a
vedea ce se ascunde îndărătul lui.
Și tot despre menirea creatorului de poezie azi< ”Și-așa
ferice pari ieșit din normă, / Nu vârstă, vrere, obligații,
hartă,/ Că nu se cere nici un fel de formă, / Numai culoare,
viziuni și artă, // Dar din vecie tot mai ieși un pic / Și sari
în viață cum în apă vara,/ Cu poftă de răcoare, bobâldâc,
/ Doar cît aprinzi de la o stea țigara. // Așa frumos când
simți vremelnicia / Și-ndrăgostirea-n simfonie pui, / Poate
plătești în veșnicii chiria, / Iar veșnicia mai departe...Lui.
// Fotoni de aur, ca pe bani, eu scot / Dintr-un chimir de
curcubeu la brâu> / Nu te grăbi, străine, nu e tot, / Vino să
tragem zările de frâu.” (Final cu alb).
Și o superbă poezie nostalgică despre dragoste și
despărțire, scrisă în vers alb< "Închid cu grijă inima / În
urma ta / După ce ai plecat, / Știu că gândul mi s-a sfârșit.
// Dau foc hainelor tale, / Ard amintirile din casă, / Scot
cu unghiile fotografiile tale din ziduri / Ca o fiară atacatăn culcuș, / Scot zidurile din ziduri, / Casa din suflet, /
Sufletul din mine. // Arunc făcliile ochilor aprinse spre
cer, / Să ia foc cerul, / Cerul meu să ardă / O dată cu mine,
/ Cu tine, / Ce rost mai are un cer / Doar pe jumătate
atârnat de pleoape. // Scot străzile pe străzi, / Trag din
inima mea în flăcări conducte / De sânge / Să dau foc
orașului, / Ce rost are orașul fără tine, / Ce rost am eu fără
tine, / Ce rost am eu fără mine? // Să dansez ca un proscris
/ Pe ruinele noastre, / Să dansez până obosesc, / Până
adorm cu genele / Pe cenușa ta...” (Ghilotinând inima...)
Dar ce frumos spune poetul< "Îmi storc venele de
poezie / Să scap de insomniile veșniciile> / Mai util ar fi,
zic, să mă apuc de statuie, / Una frumoasă, înaltă, ca un
cer prăbușit. // Românilor le plac eroii morți, / Așa că
vreau ca să fie totul la timp> / La ce îmi va folosi pe urmă
/ Dacă nu voi vedea cum arată? // La urma urmei e cum
nu se poate / Mai bine. / Dacă mă supără vreun critic de
la Capșa / Sau doar în trecere, pe Calea Victoriei, / O să îi
zic< Du-te-n statuia mea de aici!” (Statuia).
Aici se constată efortul jertfelnic al creatorului, până
scoate din inima sa, bijuteria șlefuită precum lentilele lui
Baruch Spinoza! Fiecare poet știe ce înseamnă lucrul
acesta.

Fie doar și prin alcătuirile metaforice unice< "talpă de
târziu”> "fluturii strigării”> și multe altele.
E, așa cum afirmă, un meșteșugar desăvârșit "al
furișării-n tainele comorii” (Pelerini), pe care, o dată
descoperite și însușite, dorește să le împărtășească. El nu
se consideră un intrus în Poezie, ci se mișcă lejer, ca la el
acasă, printre cuvinte, printre sintagme, figuri de stil
neobișnuite, imagini. De asemenea, iubește echivocul,
cuvintele cu multiplu înțeles, similitudinile< "Când Fiul
trece, vreau și eu să Fiu / Apă din care sorb vedere călătorii
/ Sau doar umilul tainei vizitiu, / Când mângâie pe creștet
visătorii.” (Pelerini).
Efortul creativ nu este vizibil, rămâne structura nudă
a cuvintelor, potrivite perfect în pagină, cu predispoziție
către frumos, spre sublim, spre inefabil, acel inefabil care
"ajută femeia să nască și soarele să răsară”.
Ușor sau dificil, el se ridică de la solul locului comun
și străbate înălțimile, până află, în spațiul aerat, empatic,
reușind, “Să căutăm fântânile-n memorii” (Pelerini).
O trăsătură definitorie a creației acestui poet este
sinceritatea totală, convertită într-o blândă invocație a
muzei, capricioase, care nu o dată, are tendința de a se
ascunde.
La acest poet, termenul talent poate deveni peiorativ,
pentru că el nu construiește poezia ocazional,
circumstanțial, ci poezia este pentru el, o stare existențială,
"o respirare”. Turnurile sale de înălțimi, sunt aceste stări
în care se refugiază pentru ca poezia să germineze în
pământul său de suflet permanent arat și semănat cu
semințe alese de viață.
Alensis De Nobilis se bazează adeseori pe o iscusință
nativă în a versifica și a ține seamă de eufonie, pre când
unii poeți moderni resping tot ce înseamnă rimă,
muzicalitate, aglutinând cele mai puțin poetice cuvinte,
uneori șocante, pentru a-și exprima confuzia din minte,
considerând poezia modalitatea de a-și exorciza, de a-și
scoate la suprafață răul din ei. E și acesta un fel de protest
față de nepăsarea notorie a oamenilor pentru genul liric.
Numai că protestele lor seamănă mai curând a vandalism
și exhibiție, a violență verbală care nu spune nimic. Ei se
consideră zei atotputernici și cred că li se cuvine orice fel
de manifestare, fie și trivială, argotică, licențioasă, plină
de frondă.
Și se ajunge, la concluzia poetului< “Ne pierdem ființa,
și-apoi și cu firea / Că vai – ce oroare – de ce n-am fi zei”
(Înapoierea darului).
E știut, nu trăim într-un rai pământesc, dar putem
face, prin faptele, cuvintele și gândurile noastre, un rai în
care să putem locui în pace și bunăstare spirituală. Lumea
este și cum și-o clădește omul. O lume visată în care<
"Pruncii se joacă printre pletele vântului, / Copacii sunt
simfonii cu trup de fiori” (Tulburare).
O lume deocamdată utopică la care însă, putem visa
fiecare, unde< "Fetele apelor au cămăși din fantasme, / Din
fețe solare desfac pictori portrete, / Calești trec pe aer,
călătorii sunt basme, / Miresele-n aripi duc buzunare
secrete. // Orașele lumii au indicatoare buimace, / " Spre
vis”, "Fericire”, "Levitații și artă”, / Părinții nu-i mai lasă pe
copii să se joace, / Că-și pierd rațiunea pe nesigura hartă.
// Jandarmii au bâte, de ieri, de mătase / Și scriu
contravenții pe aripi de fluturi, / Mai mult de atât, au
chipuri întoarse / Și dau declarații de iubire pe scuturi. //
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trimit, Alensis, peste tot fiori. // Și luă chip de fată orbitor
de rază, / Eu căzui în mine,-n inimă mă strâng, / Taina
infinită, harta-n ea vibrează / Mă privii în ochi – începui
să plâng.”
Dar cum e să fii “sufletul Luminii”, îndrăgostit de sora
Veșniciei și fiica preaiubită a lui Dumnezeu?
Astfel de povești pot fi extrem de percutante printre
iubitorii de mistere, mituri și experiențe extraordinare,
supranaturale.
Pline de mister sunt și versurile următoare din poezia<
Invitație< "Muzele preapământene de iubiri cu zei nu-s
apte, / Se tot joacă de-a sfințenii, puse-n zodii ele-ar vrea,
/ Teoremele iubirii nu se suprascriu pe fapte> / Picur lin
de muzici pure, bați în geana mea. Zic da, // Doar prin
mine-n veșnicie îți vei duce alibiul,/ Clipa mea e Universul
turmentat în jar pe buze, / Se-nserează Infinitul pe la
margini, iar târziul / Curge-n alte infinituri, iar în el, și
noi, meduze.”
A face asemenea afirmații despre Infinit și Univers
presupune un mare curaj pe care, doar un poet și-l poate
lua, cu inspirația lui nemaipomenită.
Chiar dacă unele versuri se decodifică ceva mai greu,
merită efortul de aprofundare pentru că lirica acestui poet
este izvor de cunoaștere despre lumea creatorului din
zilele noastre.
Născut spre a fi< "nobilă iscoadă / A lumii mele dincolo
de vreme”, Alensis De Nobilis își revendică numele
nobiliar, și poate spune, cu deplin temei< "Am rămas cu
darul de-a iubi...cum ce? / Florile privirii ce se nasc din
cântec...” (Iubind Muzica).

Există și poezii extrem de dure, protestatare, greu de
îndurat, dar poetul le-a așternut ca să exorcizeze definitiv
teama, lașitatea, deșertăciunea, orbirea, ignoranța celor
mai mulți, pe care autorul îi numește< “Voi, fii ai
Nimicului, / Care vă țineți sufletul în conserve.” Poezia se
intitulează< “Catedrala Nimicului”. Aceasta este la limita
suportabilului.
Există și trimiteri livrești la unele capodopere, la
personaje, ori la autori universali< mândra Walkiria,
Nicolae Iorga, Eminescu, Brâncuși, Eliade, Ionesco și
chiar Nirvana, dar și locații de legendă cum sunt< Caribda,
Scilla, Polul Nord sau Sud, pe unde ne poate duce
închipuirea. În noua transpunere lirică a Walkiriei care
devine personaj real, interlocutor al autorului și muză
adorată< "-Mă mulțumesc că vii să mă inspiri / Și-apoi
când pleci rămân să te visez, / Tu-mi ești lumină nudă în
priviri, / Și-n crezul pur, îndrăgostirii miez. // Roși lumina
pielii ei de piersici, / Se aplecă c-un ochi să mă sărute, /
Iar sânii ei, ce îmi păreau eterici, / Mă alintau cu un abis
pe frunte, // Dar nu mai știu de ea m-a sărutat, / Că am
căzut din mine în argint. / Hangiul zice< - Nu, ai leșinat /
Și-n jur aveai o aură de sfânt...// Pe sub rever mă uit după
bandaj, / Nu văd nici urmă. Zic un măi să fie, / Însă-n
oglindă văd un tatuaj / Înscris în ochi< Pe mâine, Walkirie.”
(Walkirie).
Poetul se declară Îndrăgostit de Lumină cu care are
un colocviu< "-Vin, dar tu ești sora Veșniciei, știu, / Fiica
preaiubită a lui Dumnezeu. / Eu să-ți vin în brațe, suflet
să îți fiu? / Cum să-ți ating puful? Cine aș fi eu? // -M-ai
spălat pe gene de vremelnicie, / Praful de pe piele – vreri
de muritori, / O să-ți dau din raze, cât poți duce, ție, / Îți

Alexandru Cri;an,
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George Nina Elian

Poveste de noapte

m-au redus la tăcere
ca pe un permanent azilant clandestin

venise pescarul de umbre şi era foarte trist ori poate
doar melancolic
asemenea apei cu care deseori seamănă umbra
cea care (la fel ca şi apa) nu uită niciodată nimic

Caligrafie
pentru prima şi ultima oară-ntr-o viață de om
Dumnezeu a scris un poem<
atunci s-a născut Ea

Art[
(mai mult ori mai pu\in)
poetic[

(Auto) portret
unidimensional

noi cei mai de pe urmă
strămoşii nimănui
nu râdem nu
plângem nu
iubim nu
urâm
nu
doar ştergem cu mâneca
azi ieri alaltăieri când şi când
lacrimile şi mucii ornicelor de fum
noi
resturile tuturor reziduurilor
nu vom muri altfel
decât aşa<
înecați în marea
de la sfârşitul deşertului -fiecare cu autismul lui

identitatea ta -partea cealaltă cum ieşi din timp<
spațiul. atât. şi-un nor alb deasupra
(holograma viitoarei in- nonexistențe)
ceasurile vor tăcea uşile-n urma ta
se vor închide cu
foarte multă grijă
(eva scriind
pe lutul propriului trup
numele şarpelui< cercul perfect)

Existen\a ca oximoron
frumusețea deprimantă a unei nopți
ploioase de toamnă
ca un apex al fericirii -înaltă rezoluție
a abisului

Disolu\ie (3)
o pânză de păianjen freatică o pânză de apă
țesută şi legată la colțuri de un perete scorojit -- un
ambient o lume damnată
căreia-i plac mai mult personajele decât
oamenii oglinzile mai mult decât fețele-adevărate
şi-n mijlocul căreia eu amestec ziua cu noaptea mitul
imortalității
cu supraviețuirea sub dărâmături
până la sosirea ambulanței
se povesteşte că odată erau nişte culori vii pe-aici
un alb infinit de inform ca un poem amplu nescris de
exemplu
eram scoarța unui copac
relieful meu reconfigura spasmele fricii
în linii mari cam ăsta ar fi prezentul de sub picioarele
noastre<
supraviețuirea
mă uit la filme nu mai visez la nimic<
într-o noapte din trecutul proxim cuvintele

Dezechilibru stabil
transparentele, nevăzutele oase ale celor
înfrânți fără luptă
eterogena concentrare de câmpuri pe pânză
(alb negru alb)
sub o frunză roşie de toamnă la adăpostul
flăcării ude
(substanță de contrast)
cineva-mpinge-ntruna realitatea mai
departe decât trebuie
(dezechilibru stabil)
ce tare plouă! -- exclamă personajul
drumul duce tot mai nicăieri
în timpul pe care nu-l ştim
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Rodica Braga

*

*

cărțile mele somnolează
în mine și se tem
de uitarea mea.
paginile, ușor îngălbenite,
se întorc cu greu
în zerul tulbure ce mi-a
invadat mintea.
ochii literelor sticlesc
și lăcrimează a dor,
își închid pleoapele
când văd că,
rând pe rând,
din indolență, le omor,
le șterg de pe tabla neagră
a memoriei răvășite
de informații noi,
fabuloase, scandaloase,
nerușinate și peticite
din resturi și lesturi scabroase,
care mă apasă
și mă îndeasă
într-o magmă
fierbinte
din care ies cu greu,
ca mortul cu picioarele înainte.
atâtea vești rele, fapte diverse,
duhnind a crimă
și sânge,
cu forță inclementă
inima în clești de fier
îmi strânge,
mă scot din mine,
din pământul meu roditor
și mă azvârle într-un întuneric
colcăitor,
încât lumina blândă
ce-mi încununa fruntea
când le-am scris,
se prelinge ca nisipul
din palmele strânse.
nevinovatelor,
păcătoaselor,
duioaselor,
păguboaselor,
din suflet născute,
pagini de lacrimi și rîsete,
vă rog
să mă luminați,
să mă smulgeți nimicului
în care adesea mă zbat
ca o insectă în plasa
păianjenului.

la casa de iasomie
și mirt,
m-a întors visul
dinspre dimineață.
neschimbată era, albă,
înmiresmată și plină
de viață.
în ea se vedea bucuria
ca o cupă cu cireșe amare,
se mai zărea și o speranță
albastră,
agățată de o grindă
afumată de vise
ce n-au dat în pârg
și un arc de lumină
cuprindea totul ca un inel
pe degetul stâng.
pe fereastra din miază-zi
deschisă spre soare,
spre ochii mei abia mijiți,
pâlcul de copaci înverziți,
gureși, copilăroși
și îmbătați de rumoare
se sumețeau într-o verticalitate
deplină, ca săbiile
scoase proaspăt din teci.
într-o clipă de grație
m-am simțit invadată
de clorofila lor
din belșug adăpată
de trezirea pământului
și beția de soare
și ziua mi-a explodat
într-o sacră binecuvântare.
*
nu te dezleg de jurămintele
primelor clipe.
seara e pe sfârșite,
ultimele fărâme de sunete
se sting ca tăciunii în apă.
oglinda își îneacă luciul
în apele verzi ale amurgului
și-mi întoarce un chip
străin.
mă privesc din miezul
spaimei ițită
de nicăieri.
unde ești?
de ce ai luat cu tine
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obrazul meu cunoscut
și mi-ai lăsat în loc
moneda asta ștearsă?
cândva,
cu zâmbetul meu tăiam,
prin hățișul privirilor tale,
cărări de argint.
tu le trăgeai înspre tine
- tensionate fire de undiță mă culegeai cu vârful
degetelor ca pe bobițele
de rodie.
eu mă doream îndelung
râvnită
și mă hrăneam cu sarea
lacrimei din ochii
umeziți de tandrețe.

ca doi albatroși străini,
cu penele zbârlite,
cu ochii inocenți,
cătând spre cărțile
de pe pereți,
plângând că n-au fost
răsfoite.
nici nu vom ști
câte regrete
și-or revărsa spre noi
al lor venin,
ci, candizi și senini,
ne-om scurge vlaga
în ochii ei sticloși și grei.
*
bucuria și recunoștința
de a fi,
să cioplești în materia
ta primordială
cu febrilitatea
sculptorului
care scoate din prea multul
lutului ceea ce e neglijabil,
pentru a ajunge
la întruchiparea
viului.
să îndepărtezi
cu dalta, tăind în carne
vie,
tot ce stă și vegetează
în nepăsare,
să scormonești
cerurile întunecate ale eului,
ca să dai de acea fibră
impalpabilă
a spiritului,
psalmodiind în transă,
cum făceai în copilărie,
“mă doare imina și pufletul”
când plânsul tău inocent
glorifica, total neștiutor,
stălucirea unui strop
de rouă.

*
dorința de a fi
în miezul lucrurilor
simple,
un sâmbure amar
și tare, înconjurat de pulpa
cărnoasă a sensurilor
încifrate și ascunse.
acolo, în inima împietrită,
să simți bătaia
unui puls îndepărtat,
sosind spre tine
cu fâlfâirea rece
a înțelesurilor neștiute
într-un vârtej de albastru
înrourat
de științe neînțelese
și oculte.
dar, vai, pleca-vei
din această lume într-o zi
cu ochii-ntorși
spre zariști joase
și nu vei mai afla cum
s-a-ntâmplat
că pleoapa ochiului
ce te-a vegheat,
duios se va închide
peste tine.

*
poemul se zbate în tine
cu nerăbdarea copilului
care vrea să-și părăsească
lăcașul cald și generos
în care s-a copt pe sine.
iar tu, ca o mamă
înțeleaptă,
știi că a sosit timpul...
chiar visele tale
au atins grinda de sus

*
moartea își deretică chilia
în care, ca o preoteasă
pricepută, urmează
să ne ocrotească
îndelung.
în spațiul fără uși,
fără ferestre,
vom adăsta
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a casei
luând forma imperfectă
care a sculptat în tine
acest gol imens
în care urmează să cazi.
fiecare poem lasă
în auzul tău
țipătul sugrumat
al unei îndoielnice
victorii,
ca toate bizarele
noastre înfăptuiri.
doar viața, în sine, este
o victorie.

soț să-și nască puii lor,
cei purtați într-un ulcior
plin cu abur și cu dor,
cel cu flori și cu miresme
și cu ploi și cu pricesne
înălțate-n rugă sfântă
dintr-un ciot de inimă frântă,
ai, schelălăitul lor
s-a ascuns după un nor
și de-acolo plouă stins
pe-un burlan abia atins
de lacrimile lor sfârșite,
subțirele, peticite,
peste oasele albastre
bune doar de pus în glastre,
de împodobit pervazuri
năpădite doar de prazuri
prin care suflă de nebun
austrul cel secetos și brun,
oh, viață, viață,
țesută cu subțire ață,
cum te rupi și te deșiri
și-n neant tandru te prefiri.

*
de-ar fi să mă mai nasc
odată,
mi-aș dori să cobor
din pleiade
în inima sfinxului
din bucegi,
să mă înfășoare vântul
în cântecele lui aspre,
să-mi sune în urechi
clopotele albastrului
sfâșiat de-al vulturilor
zbor,
să-mi umezească genele
zăpada pură
și soarele să-mi zbicească
roua din priviri.
să simt în picioare
zvâcnetul puternic
al pământului
cutremurat de energii ascunse,
în timp ce mâinile
mi se vor scălda
în ploaia de stele a cerului
nopții,
să-i simt mângâierea
și vălurarea
de legi nescrise ale
universului
încătușat în cea mai umilă
celulă a mea
ca un cod secret
al trecerii mele
prin eternitățile
de-o clipă dintre lumi.

*
prinsă între cleștii semnului
meu astral,
prefir la nesfârșit nisipul
trecutului
care s-a așternut în mine.
o moară necruțătoare
îmi macină continuu ființa,
de la origini până în prezent,
de la sudul încins ,până
la nordul glaciar,
de unde inelul lui saturn
mă exilează mereu
în pusee impulsive
de îngheț.
mă rostogolesc
în modulările
vocii jucăușe ale lui mercur
care mă leagănă
tămăduitor și-mi pansează
rănile, în tendem cu
maliția fecioarei înțelepte
și lucide
ce mi-a pătruns
toate tainele,
și pe cele bune și pe cele rele...
un paradis pigmentat
cu lucirile insidioase
ale iadului îmi fâlfâie
permanent pânza
subțire a zilelor amestecate
din care sorb lacom
dulcea miere a ființării.

*
beteșug de oase rele
s-a-nhăitat cu trei cățele
care latră de nebune
că nu și-au găsit pe lume
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Cristina Scarlat

rămas fără mâini fără picioare fără aripi să zboare
îmbrăcat doar în ieri ud neștiut mut fără stele le-ai luat
cu tine lumina e crudă udă atinsă de friguri ieri nu are
ieri e doar un cer de tăceri de starturi de necuprins peste
ieri doar a nins cu pene de fluturi pe care acum ți le
scuturi în alt cer stingher în care te minți că vei fi
cuprins dar te minți e ca un soare cu dinți peste trupul
de carne de ieri peste care acum așterni tăceri după alte
tăceri

Scrisoare c[tre tata
17 octombrie 2020, Iași
tata de mult a plecat în alt leat nu mai e tata i-aș fi scris
că i-am moștenit vânturile cu care s-a învelit în care a
plutit că m-au îmbrăcat norii sub care a plâns singur
nopți în care nu-l vedea nimeni că i-am moștenit genele
adânc înfipte în neam de răzeși aiurând de neînțelese
misterii privesc în oglinda țăndări din neam am
moștenit nemoștenirea gene grele de struguri de
întuneric când la ferestre lumina trebuia să curețe cu
ciutura Paștelui și a Bobotezei și amiază curată de
Crăciun am moștenit filmul o rolă imensă pe care o văd
pe rupte în volute încerc să repar nemaivăzutul trecutul
nedeslușit încercând să mă dezbrac de neam într-o
strană de sfânt aiurând că bine cuvânt încercând să
deslușesc veacurile care-mi gâlgâie în sânge să le curăț
de libărci și blesteme să repar oglinda s-o inund cu vis
nou în lumina Bobotezei Paștelui și Crăciun ca iov
primenit înviat revenit la start se învârte roata deși a
plecat tata

Nu am dreptul
23 mai 2020, Iași
nu am dreptul să-ți cer sub același cer așteptările pe care
ți le-am lăsat ude pe bulevardele marii feude din care
m-ai evadat te-ai scuturat de azi de ieri ai evadat sub alt
cer relaxat te-au udat alte stele ai mușcat din pâinea altor
cuvinte nu ale mele nu te-am hrănit nu ți-am dat să bei
apă neîncepută nedurută și acum te caut cu urciorul
plin întârziată speriată că noe a luat în arcă orice mai
puțin o albastră libarcă

M[ simt

M-am mutat ilegal

17 octombrie 2020, Iași

24 mai 2020, Iași

ca o cămașă lucrată cu mâna unul pe față restul pe dos
din fir de lună țesut în copite de inorogi bâjbâind pe
partea cealaltă a sensului a toate a cerului invers a
timpului invers pervers curs în hărți astrale definitive
fictive

m-am mutat ilegal în inima ta ți-am deshis ferestrele tu
erai plecat nu erai în inima ta rătăceai printr-o pădure
dezarmat de vise descătușat te-am așteptat am adormit
în inima ta când m-am trezit nu erai venit ca-n povești
erai tot plecat așa că am plecat și eu ca să nu locuiesc
ilegal într-o inimă fără egal care nu e în inima sa și cu
pleoapele trase dinspre lume cum limba inimii încă nu
ți-o știi și ți-o lași fâșii prin povești ude îmbrăcate în
roșu de almodovar e o inimă fără hotar dar tu nu ai
habar nici eu nu am hotar tu nu ai habar dar eu am
habar

Haita
ca să mă uiți te tot dezbraci de mine și urci pe firul lunii
și tu lup dar firul lunii vrei nu vrei la mine te-ntoarce și
te-mbracă tot în lup

Ieri altoit

Cerul

25 mai 2020, Iași

23 mai 2020, Iași
a murit și-a lăsat testament carnea în azi cu toate
culorile cu toate licorile cu toate comorile cu toate
libărcile și te-nvârți tulburat când știi că ai plecat din ieri
gol liber dezhămat descătușat dar ieri e cu tine îți gâlgâie
în vene licurici și libărci și arici cu fanfare de parcă ieri
ar pune cruce pe visele tale dar nu știi c-ai fugit că te-ai
dezlegat dar ieri e cu tine viu înhămat în mirările tale la

e rupt de ploi dar pe deasupra ta e acum alt cer care-ți
îmbracă pașii cuvintele privirile s-au scuturat de floare
irișii s-au copt s-au stins au prins alți muguri în alt timp
altă culoare în alt pliu de destin din care m-ai evadat
toată puțin câte puțin ți-ai întors spatele la cer la muguri
la soare te-ai mințit cu alt cer trupul cuvintelor mele a
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Foc
27 mai 2020, Iași
în cățuie parfum de tămâie aprinsă pe pietrele inimii
mușchiul crește verde tânăr sub mușchiul de carne
fierbinte care agită ca o pepită sânge albastru tulburat de
ispită unicorni se agită boncăluind în povești fără
povești bătând din copită în ferești te ferești e ispită

Dor
25 mai 2020, Iași
ca și când au murit zilele tale trec gol împletind râșnind
depărtări și-ți spui că ai îngropat cu amintiri cu tot pe
cel drag că l-ai dat nopții învierii depărtării trecutului că
vrei să respiri scuturat detașat dar nu poți pune căluș pe
gura dorului plânge se scurge în sânge te întoarce din
drum îți întoarce privirile îți crește mușchi pe sânge își
scutură trupul în alt ritm te-ntărâtă te ia de aripă tenvață zborul în pripă și zbori șchiopătând pe fluturi de
vânt dezarmat

Vis cuminte
27 mai 2020, Iași
tămâie sfârâind pe sânge fierbinte visul e pervers de
cuminte scuturat sub pleoape sub iriși ascuns bine sub
pliuri de destin lacrimile nu-s la vedere mersul e știrb
toate minunile s-au ascuns în penele din dansul de trib
te învăț câte puțin auriu pe auriu numele nu ți-l știu dar
ți-l strig auriu

De;i
26 mai 2020, Iași

El

ai nume nu ți-l știu dar știu că e ca mușchiul viu tăcerea
gâlgâie pustiu noaptea e lungă plină de stele mă îmbrac
în blană de boa nu sunt stelele mele

27 mai 2020, Iași
iubea în volute ascundea în pliuri de destin necunoscute
le scotea din joben ca pe iepuri magician și iar lua
startul pe pick-up-ul de destin defect care sărea și se
învârtea pe repeat mereu repetat la aceeași necunoscută
care îi creștea în sânge cruce voia să îl uite voia să o uite
cruce pe cruce nu e amin poate nici destin poate doar o
schiță menționată la o cană cu vin

Lost in translation
26 mai 2020, Iași
nimic nu e definitiv când te-ai îmbrăcat în noapte în
noapte nu te-am lăsat îți era frig te-am luat tot în gând
cu picioarele pe pământ te-am îmbrăcat în inimă te-am
scuturat de fluturi te-am apropiat de visul meu ți l-am
arătat dar te-ai speriat m-am speriat ai plecat am plecat
și roata se va întoarce te vei întoarce mă voi întoarce
nimic nu e definitiv fără motiv când te-am îmbrăcat în
noapte în noapte nu te-am lăsat te-am luat tot în gând în
trupul gândului meu flămând te-am înfiat în sânge
sânge ți-am dat din neamul meu împrăștiat în evi fără
nume nu te strig pe nume numele nu mi l-ai dat

Nu m[ iubi
2 iunie 2020, Iași
sunt din alt timp în contratimp alt anotimp tu ești acum
eu sunt din altă zare te văd te simt te respir cu ochi cu
mușchi cu mâini cu picioare ești tot rotund la vedere dar
pe dinăuntru ți-am simțit fricile ca rândunicile le ții
bine în cușca trupului de oțel și carne ca pe lupi
hămesiți pari perfect aluneci ușor printre oameni te
respir tot din amintiri cu volute cu necunoscute sunt
aici deși nu sunt aici sunt și eu plină de frici dar fricile
mele nu sunt fricile tale nu te-am lăsat dar tu m-ai lăsat
ca și când te-am lăsat în acum timpul meu e altul
contratimp alt anotimp nu-mi permit să-ți cer timp
până când nu vom locui împreună în același anotimp și
cât timp fricile mele nu sunt și fricile tale

Destinul
27 mai 2020, Iași
a mai făcut o buclă un pliu m-a trecut ca necunoscută
încă o tură de pick-up defect care sare defect pe repeat
pe aceeași volută
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lanțuri de zgură și m-ai îmbrăcat mi-ai pus sărut viu pe
gură m-ai vindecat de arsură mi-ai picurat în priviri
soare și cer când amorțeam stingher prunc în ger m-am
rușinat de tine tu nu te-ai rușinat de mine când m-am
tulburat tu nu te-ai tulburat căci mi-ai citit în inimă neam născut cruce pe cruce când am crezut că mă lași nu
m-ai lăsat mă priveai cum cresc cum cad cum iar mă
avânt cum mă-mpiedic în aripi învățând repetat precum
pruncii întâi să gânguresc apoi să binecuvânt mă aștepți
când mă învârt în cerc îmi deschizi uși ferestre îmi arăți
zarea și ies și iar învăț să merg învăț cu tine mersul pe
sârmă mersul cu cruce te învăț cum mă înveți cruce pe
cruce când eu nu mă pot duce tu mă poți duce mă duci
deși nu te văd nu te aud nu te respir mă sufoc de tăcere
de întuneric tu de fapt ești acolo îmi gâlgâi în sânge în
mușchiul din cruce mă vezi mă auzi mă respiri mă ții de
mână și în priviri cazi cu mine ne ridicăm împreună mă
aștepți chiar dacă deși pare că am avea o mie de vieți e
ca și cum nu te-am iubit deși neștiut te-am iubit iubirea
nu ceartă dar doare ca un trup cu trup cu mâini cu ochi
cu picioare cu duh iartă nu pizmuiește este îndelung
răbdătoare plină de bunătate nu se laudă nu se ceartă
acoperă totul crede totul speră totul suferă totul nu e ca
și când și-ar lega libertatea cum spune cartea e ca și
când s-ar lega cu cer de pământ așteaptă își descrețește
inima de preaplin e ca o arcă plină de nuferi de așteptări
se dezbracă de noapte crește muguri dă-n fluturi în
minunări plânge curat nesărat iartă așteaptă gâlgâind pe
dinăuntru tăceri cu ochii uscați de așteptări plină de
mări de cer de soare peste care perdele de nori trase
așteaptă gura de aer de foc de mirări tu mă iubești
fiindcă și tu m-ai iubit și fiindcă m-ai iubit și mă iubești
mă vei iubi infinit așa că îți las moștenire toate fricile ca
rândunicile tu să le faci cântec lacrimile perle cuvântul
descântec mă las ție moștenire să mă întorci pe toate
părțile să mă descoși să mă scuturi de toate libărcile de
gând să merg cu picioarele pe pământ să mă scufund în
lumină senină alină cu pasul tău drumul meu cruce pe
cruce se pot duce și orice răscruce va fi cer de destin pe
pământ amin

Imitatio Christi. Testament
18/19 mai 2020, Iași
te-am lăsat în drum îți era sete îți era foame era soare
era vânt erai ca un copac cu crengile la pământ puteam
să te îmbrac cu muguri cum alții nu sunt puteam să îți
binecuvânt și nu ți-am dat apă nu te-am hrănit cu trupul
cuvintelor cu lumina ochilor pe care ostenit le-ai căutat
flămând însetat nu ți-am întins brațe de suflet decât în
gând când erai înnoptat când erai căzut obosit vlăguit
nu te-am văzut nu te-am ridicat te-am lăsat dar tu nu teai scuturat de mine cum eu m-am scuturat de câte ori
te-am lăsat în drum când ți-a fost sete și apă nu ți-am
dat când ți-a fost foame și te-am lăsat flămând de mine
de cuvintele mele cu trup când erai înnoptat și nu ți-am
întins brațe de lumină când erai obosit de drum căzut
însetat înșelat răstignit eu eram pe alt drum neadevărat
fluturat în stele înfluturat când m-ai căutat nu te-am
căutat ca și cum nu te știam nu te vedeam nu te auzeam
nu te respiram deși erai tot în mine în sânge cruce pe
cruce cu tine adormeam îmi învățam plânsul îmi
recunoșteam lacrimile mă învățam dar m-ai așteptat mai căutat când nu te-am căutat m-ai învățat s-o iau de la
capăt precum pruncii din start crescând din nou deși
copleșit răstignit tulburat înșelat înviat înălțat când mi-a
fost sete mi-ai dat apă vie să beau ca în povești m-ai
hrănit m-ai luat în brațe m-ai cuprins în lumină mi-ai
picurat în suflet lumină lină m-ai iertat m-ai înălțat când
am rămas cu suflare puțină m-ai primenit ca și cum nu
te-am iubit tu mă iubești fiindcă m-ai iubit și mi-ai
învățat pașii mi-ai respirat devenirea înflorirea m-ai
urmărit te-ai tulburat cu mine în căderi eram ca și tine
mi le-ai luat în palme m-ai hrănit cu duh din duh sfânt
m-ai răcorit m-ai dezlegat din văzduhul în care pluteam
neadevărat nefiresc cu duh nefiresc necuvânt m-ai luat
de pe lângă drum m-ai evadat din paradisuri artificiale
în care am evadat relaxat din realitatea crudă goală
neînmugurită năucă udă în alte limbi aiurând ca o ispită
cu multe guri mușcându-mă înghițindu-mă ca o
năpârcă m-ai dezbrăcat de mine de solzi de blesteme de

Alexandru Cri;an
Cuplu
acryl pe carton
95x95 cm
22

decembrie 2020

POESIS INTERNA|IONAL

Poesis

Denisa Cr[ciun
Vénus Khoury-Ghata, o poetică
a elementarului sau epifania Realului
Poetă și romancieră franceză de origine libaneză
Vénus Khoury-Ghata este autoarea unei opere
importante, recompensată cu numeroase distincții
literare. Dintre premiile acordate pentru ansamblul operei
sale poetice amintim< Marele Premiu al Societății
Oamenilor de Litere (1993), Marele Premiu al Academiei
Franceze (2009) și Premiul Goncourt (2011).
Vénus Khoury-Ghata se naște la Bcharré, pe 23
decembrie 1937, într-o familie creștină modestă. Tatăl său
își făcuse studiile într-o mânăstire de călugari, însă
abandonase viața monastică și devenise militar după ce,
timp de câtiva ani, lucrase ca interpret la Înaltul
Comisariat. El le transmite limba franceza copiilor. Vénus
a avut un frate și două surori> una din ele, May Ménassa,
a fost jurnalistă și scriitoare de limbă arabă, foarte
cunoscută și apreciată în Liban, unde a trăit până în 2019.
Asistentă medicală fără prea multă instruire, mama sa
venea, ca și marele poet și pictor Khalil Gibran (18831931), din Bcharré, sat situat în munți, în nordul țării,
unde cei patru copii își petrec vacanțele de vară.
Victor, fratele mai mare, care era poet, pleacă în Franța
pentru a se face cunoscut> se întoarce dupa doi ani, fără
să-și fi găsit un editor, emancipat, dar și dependent de
droguri. Considerându-l nebun, tatăl, extrem de rigid, îl
internează într-un azil psihiatric. Este supus unui
tratament radical de lobotomizare și rămâne închis acolo
timp de 20 de ani, până la moarte. Vénus scrie primul
poem chiar în noaptea în care fratele său este luat cu forța
și internat, scrisul devine pentru ea datoria de a împlini
destinul acestuia.
Contextul familial tensionat generat de capul familiei
îi produce multă suferință. Pentru a evada Vénus se
căsătorește la vârsta de 22 ani cu un arhitect înstărit și
mult mai în vârstă decât ea. Acesta nu îi înțelege
activitatea literară, iar ea nu este fericită.
Dăruită cu o frumusețe aparte, este aleasă în 1959
Miss Beirut.
În anii 1960, după studii filologice la Universitatea din
Beirut, exersează profesia de jurnalist și publică primele
volume de poezie Chipuri neterminate, la Beirut în 1966
și Pământuri stătătoare la Editura Seghers din Paris în
1968.
În 1971 îi este publicat la editura Du Rocher primul
roman, Inadaptații. Tot în acest an divorțează de primul
soț cu care a avut trei copii. Un an mai târziu, în 1972 se
căsătorește cu omul de știință francez Jean Ghata,
specialist în ritmuri biologice. Vénus Khoury-Ghata se
stabilește în 1973 la Paris și de atunci scrie numai în limba
franceză. Fiica lor Yasmine Ghata vine pe lume în 1975
odată cu izbucnirea războiului civil din Liban. În prezent
ea este romancieră de succes în Franța. În timpul

războiului, ce a devastat această țara timp de cincisprezece
ani și a făcut peste o sută de mii de victime, cei trei copii
din prima căsătorie vin să trăiască împreună cu mama
timp de câțiva ani în Franța, apoi se reîntorc alături de
tatăl lor în Liban.
La Paris, Vénus colaborează la prestigioasa revistă
literară Europe, condusă pe vremea aceea de Louis
Aragon. În 1981, la mai puțin de zece ani de căsătorie cu
Jean Ghata, Vénus rămâne văduvă. Are doar 44 de ani, iar
comitetul de redacție de la Europe împreună cu cercul
personalităților culturale reunite în jurul revistei, devine
acum mica ei „familie“. Dintre aceștia îi amintim pe
scriitorii Alain Bosquet, Robert Sabatier, Jean Orizet și pe
celebrul pictor suprarealist Roberto Matta, care îi
ilustrează două volume de poezie. Traduce în franceză
scriitori arabi contemporani. Prin activitatea ei de
traducătoare, rămâne fidelă culturii din care provine.
Jean-Max Tixier o plasează pe Vénus, împreună cu Adonis
și Salah Stétié, în acea „categorie de scriitori a căror voce
stabilește punți între două culturi, două limbi, două
tradiții“ (articolul „Vénus dincolo de obscur”, în revista
Autre Sud, nr. 19, decembrie 2002, p.7).
Poetă, romancieră, traducătoare, critic literar, Vénus
Khoury-Ghata creează o operă literară solidă de peste
treizeci de volume de poezie și aproape tot atâtea romane.
Este una dintre cele mai importante figuri ale literaturii
francofone contemporane. Opera ei este tradusă în 20 de
limbi și face obiectul de studiu a numerose colocvii
universitare și teze de doctorat. Din 2014, un premiu
pentru poezia îi poartă numele.
Preponderent autobiografică, telurică, lirică, dar cu
puternice accente suprarealiste, poezia lui Vénus KhouryGhata creează un spațiu primordial, caracterizat de
întoarcerea la arhetipuri, la elemente arhaice, la origini.
Această poetică a elementarului și a primordialilății este
un fundament al cuvântului său poetic și este regăsită în
toate volume sale.
În Cuvintele erau lupi, sunt evocați anii copilăriei
petrecuți în satul din nordul muntos al Libanului, unde
lupii și mai ales poveștile despre lupi, făceau parte din
viața de zi cu zi și unde morții, „îngropați în spatele
cascadei“, continuă să existe ca într-un univers paralel.
Însă nu numai la lupii din Bécharré face referire titlul
cărții, ci și la cuvintele limbii franceze, care în exil, devin
lupi< „Cuvintele spune ea erau lupi“, este primul vers al
unui poem din acest volum, iar „lupii nu cunoșteau
Orientul“ este versul final. Foarte interseantă este aici nu
dificultatea, apăsarea traiului în exil, ci detașarea de
emoții, precum și observația autoscopică atunci când
instanța poetică afirmă „Cuvintele spune ea erau lupi“ sau
„Cuvintele spune ea sunt ca ploaia toată lumea / știe a le
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născoci“. Evident, nu toată lumea inventează cuvinte, ori,
altfel spus, folosește limbajul poetic, considerat de
sciitoare o limbă în sine, vorbită și cunoscută de aceia ce
și-au regăsit fondul etern al ființei și umanității lor.
Din registrul elementarului și al teluricului face parte
și mirosul, simț foarte prezent în poezia sa < „Miros de
turbă și de vânat pe degetele celui ce plouă / dragostea în
orice anotimp“ (în volumul Oamenii apei)> „Același miros
al cenușii din vatră și-al rochiei agățate-n cui“> „Ceafa
copilului miroase a pasăre“> „Mirosul celei dintâi zăpezi
ștergea gardul“> Miros dulceag de arbori fără nume și de
sudoare de scoarță“ (în volumul Unde se duc arborii). De
manieră mai puțin directă, simțul olfactiv, aflat în
corespondență subtilă cu elementul pământ, este prezent
și în versuri precum cele extrase din Oamenii apei<
„spălatul penelor pătate de sânge îi ocupă mâinile“> „i-a
deschis ușa zmeului, dar duhoarea i-a alungat-o cu
pietre“> pământul nu e pământ decât prin întinare/ gata
să-l urmeze pe cel ce-i va da să bea propria sudoare“>
„rășina spune el nu e nici sămânță nici sânge ci sudoarea
arborelui/ îndărătnic“. Mirosul de sânge, pene și sudoare
se regăsește în strofa următoare< „vânătorul plecat odată
cu toamna/ împrăștia sânge și pene când masa o lovea cu
pumnul/ va fi nevoie de șapte căldări pentru a-i fierbe
sudoarea / șapte tăciuni incandescenți pentru a-i reîncălzi
tolba“ (tot din volumul citat anterior). Alte mirosuri ce
apar în Cuvintele erau lupi< „ iarba dracului îndărătul ușii
miros de chibrituri“> „au dus-o pe umeri cu miasme de
cafea/ și de cardamon prizat de îngeri“ (în poemul dedicat
lui Andrei Makine)> vulpile recunosc luna „după miros“
(în poemul scris pentru Elizabeth Grate)< „ Luna spunea
ea era mai lună pe vremea când trăia/ Vulpile ce o
recunoșteau după miros își conteneau/ chibriturile“.
Prin poezie, Vénus efectuează un travail sur la langue,
o activitate lingvistică și meditativă care are, ca și
aprinderea lămpii, rolul de a îndepărta întunecimea
cotidianului nostru pentru a avea acces la esențe și a trezi
astfel în noi omul, care trăia altădată în simbioză și dialog
permanent cu elementele constituente ale cosmosului<
apă, pământ, foc, aer, spațiu, orizont, soare, lună, arbore,
pasăre, zăpadă, etc. Elementarul aduce poeziei forță și
reface legăturile întrerupte cu natura. Remarcăm în
poemele sale întovărășirea omului cu natura, dar și
fuziunea lui cu anumite părți ale naturii înconjurătoare,
astfel avem omul-arbore, omul-fluviu, dar și
personificarea vântului (la moartea căruia „nu venise
multă lume“), a copacilor (cărora li se întâmplă, ca și
oamenilor, să fie bolnavi „compresă umedă pe fruntea
arborelui bolnav“ sau să moară „ultimele umbre ale zilei
scârjelesc un cerc de netrecut/ în jurul trunchiului toropit
de febră/ să țeși un lințoliu destul de încăpător pentru
ramurile nedespărțite/ de vânt e de pe acum o necesitate
grabnică / chiar dacă moartea e urmată de vindecare“) sau
umanizarea câinilor și a focului („Ca să fii cioban trebuie
să ai sânge de lup/... să înveți câinii să facă adunări/ și
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focul să nu sforăie în prezența oaspeților“). Într-unul din
pemele din Cuvintele erau lupi, fuziunea cu arborele,
merge până la a face din el contrapartea masculină a
femeii, fiind înzestrat cu darul procreației< „Când iarna își
va fi stors ultimul nor/ Te vom regăsi pe același prag
chemându-ți copiii/ pe care i-ai avut cu un smochin în
trecere cu picioare/ cornoase“ (poemul dedicat lui André
Brincourt). Regăsim imaginea arborelui călător, sau aflat
„în trecere“, mai întâi într-un poem care începe cu versul
„Fraternizăm cu un copac călător“ și apoi într-un alt
poem unde omul și arborele sunt tovarăși de drum< „
omul și arborele cățărat în capul lui nu vor trece dincolo/
de coaja ta“ (ambele poeme aparținând aceluiași volum).
Avem aici doi călători, unul uman și celălalt vegetal
precum și un arbore feminin. Arborele este acceptat și
integrat în familie< „Eram șapte pe vremuri de vehemență
și de/ promiscuitate/ Cinci copii și doi platani cu brațe
scurtate“ (din Cuvintele erau lupi). Pentru ca umanizarea
arborelui să fie perfectă, seva lui se face sânge „alb“< „Cel
care intră prin efracție în grădina bolnavă face să curgă /
sângele alb al mesteacănului“ (din Cartea rugăminților).
În poezia lui Vénus, arborii nu sunt numai călători
singuratici ori călăuziți de oameni, ci călătoresc și în
grupuri masive. Așa cum vedem din poemul de mai jos,
care face parte tot din Cartea rugăminților, o întreagă
pădure se pune în mișcare < „În așternut întoarce-te pe
partea cealaltă să-ți schimbi visul când o pădure/ ți se
apropie de pat/ Potcoava de pe ușă te apără de alunecările
negurii/ și a bufnițelor/ Aprinde o lumânare pentru
fiecare deget al tău / Lasă ceara să curgă până în pântecul
pământului pângărit/ arborii pleca-vor iar cu coada-ntre
picioare/ precum câinii“. Asemănător unui descântec de
protecție, prin elementele magice care apar aici, potcoava
și cele zece lumânări aprinse pentru fiecare deget, acest
scurt poem ne înfățișează arborele ca forță fecundatoare,
invadatoare, nedorită. Mircea Eliade considera că arborele
găzduiește sursa vieții, în forma ei latentă, virtuală de
germene și de sămânță. Devenit pădure prin multiplicarea
la infinit, el dobândește puterea demiurgică a lui Zeus,
care se metamorfozează în taur alb pentru a o seduce pe
tânăra prințesă Europa. La acest fel de protecție se referă
poemul scriitoarei de sorginte libaneză și mediteraneeană.
Ritualul ofrandei de lumină este o practică magică și
spirituală folosită de obicei în scopuri de vindecare sau,
în cazul morților pentru ghidarea sufletelor lor spre
lumina divină, necreată. În poemul lui Vénus, ofranda de
lumină are rolul să alunge ființele malefice din vis, care
iau forma unei păduri. Prin consacrarea flăcării sale, focul
devine sacru, și face să dispară tenebrele.
Arborele simbolizează de asemenea creșterea copiilor
și procesul de individualizare< „scoarța ne creștea“, spune
autoarea cărții Unde se duc arborii?, închinată memoriei
Libanului de dinaintea războiului civil care a decimat
pădurile. Ajunsă la maturitate, vocea poetei declamă
„salcia nu plânge decât în franceză și doar toamna“. Într-
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adevăr, Vénus Khoury-Ghata ne demonstrează că arta
scrisului, poezie și roman, este o modalitate eficientă de a
sublima și a transcende tragismul, dramele personale.
Maestră, inițiatoare, ea își asumă să vorbească de ororile
din viața ei în scopul de a ne arăta că este posibil să treci
dincolo de lanțurile emoției și să vorbești despre ele, ca
despre niște întâmplări menite nu să ne doboare, ci să ne
consolideze< „Șterge locul inimii/ păstrază-i partea din dos
cu golurile de muțenie și de neînțelegere“, ne sfătuiește ea
în versul unui poem din Oamenii apei. Strigătul ei se
numește destin asumat. De aceea, poezia sa nu este o
simplă broderie de cuvinte, ea este o urgență a oricărui
om care simte, ca și Hölderlin, nevoia de a „locui în mod
poetic pământul“. Poezia lui Vénus este un strigăt de foc,
rar întâlnit în poezia contemporană.
Apariția reiterată a arborelui în poemele sale are
puterea să redea viața și virginitatea pădurilor, atât de
expuse traumelor și violențelor unei „civilizații“
exterminatoare prin nenumărate căi, precum războiul, așa
cum am văzut deja în cazul Libanului și defrișările
datorate industrializării excesive. Poezia ei nu vorbește
despre găsirea pietrei filozofale, ci despre acel Real simplu,
familiar, dar și neașteptat de misterios, al unei lumi
arhaice, ancestrale, în care nu exista deosebire între
cuvinte și pietre, între lupi și cărți< „mama care spăla lupi
și cărți în aceeași apă nu deosebe / un cuvânt de o piatră“
(Unde se duc arborii?). În acea lume, actul rostirii
cuvintelor cu voce tare nu se deosebește de actul rostirii
lor mentale< „pe atunci cuvântul și muțenia aveau același
sunet“, ne asigură versul unui poem inedit. O lume, deci,
în care terțul inclus eliberează formele din corsetul logicii
duale, pentru a lăsa loc manifestării epifaniei Realului.
Folosim aici termenul de epifanie, însă fără referire la
mistică, la teologia negativă. În cazul poeziei lui Vénus, el
se referă la o viziune transfigurată a materiei aflate sub
incidența luminii, a naturaleței, a simplității. Și mai precis,
este vorba de o priză de conștiință a oamenilor cu privire
la locuirea într-un Cosmos viu, în continuă regenerare.
Dintre elementele structurante ale limbajului său
poetic, focul ni se pare ca fiind extrem de important.
Observăm în poemele lui Vénus tendința saturniană de a
hermetiza, de incifra anumite mesaje, așa cum este cazul
în versul „Aprinzi lampa și zboară o bucată de noapte“, pe
care l-am ales ca titlu pentru Antologie. Deoarece verbul
„voler“ mai înseamnă și „a fura“ acest vers poate fi tradus
și „Aprinzi lampa și furi o bucată de noapte“. Oricum lam traduce el își păstrează frumusețea, prospețimea și
originalitatea. Ceea ce contează cel mai mult aici este
simbolismul aprinderii lămpii, care este legat de emanarea
luminii. Distrugător, în cazul faimoaselor pădurilor de
cedri arse în războiul civil, focul apare în lumea
Oamenilor apei ca simbol al regenerării și al emanației
energetice < „oamenii apei la bătrânețe/ îngăduiesc să fie
cățărați de lăstari / drumul va pleca fără ei / focul lor se
va întrema singur“. Ce vor să transmită aceste patru
versuri? „Focul“ din corpul fizic nu este singurul care

Poesis

emite lumină sau căldură. Ca și în tradiția cabalistică unde
există ideea că după moarte și deci după disoluția corpului
fizic, gândirea, iluminarea spirituală sau chiar conștiința
animală pot radia lumină, în poemul acesta remarcăm
perenitatea focului subtil al ființelor înțelepte, numite
„bătrâni ai bătrâneții“. După moarte, focul oamenilor apei
„se va întrema singur“, adică va continua să lumineze și
să ghideze tinerii „lăstari“. Senex Saturn, interpretat de C.
G. Jung ca simbol al reflecției și înțelepciunii, îl însoțește
pe copilul divin, puer aeternus, mesager al renașterii
spirituale. Ca și el, aceste figuri arhetipale care sunt
„bătrânii bătrâneții“ au o misiune de transmițători ai
cunoșterii, de maeștri iluminatori ai căii oamenilor tineri.
Prin urmare, rolul lor este de a „aprinde lampa“ minții și
astfel de a face să „zboare“, bucată după bucată,
întunericul, amorțeala, somnolența, care sunt atribute ale
„nopții“.
Femeile oamenilor apei poartă „focul legat la brâu“,
ceea ce este semn de mare vitalitate, de curaj și de forță
magică asupra lumii înconjurătoare. „Nevestele din
neamul oamenilor apei dau să mănânce din palmă/
tigrului“ și gravează „chipul defunctului soț“ pe spatele
pietrelor pentru ca el să fie protejat de „ierburi vorace“.
Prin puterea „focului legat la brâu“ ele dobândesc
discernământ și înfruntă moartea< „pentru că moartea e
mai lungă la început / ea își aprinde lampa în miezul zilei/
face să răhnească liniștea cu mătura ei/ cocoșează spinarea
morții/ și-o îngenunchează // cu focul legat la brâu/
fugărește noaptea hoața aparențelor/ de la cel pus la uscat
între două pietre cere oglinda ce i-ar/ reflecta chipul“.
Ca și Origene, femeia din neamul oamenilor apei „își
aprinde lampa în miezul zilei“, după care răpune moartea
cu mătura. Nici noaptea, ce simbolizează absența luminii
și ignoranța, nu scapă, ea fiind fugărită de femeia înarmată
cu focul la brâu și în final alungată. După învingerea
morții și alungarea nopții, ea cere de la soțul decedat o
oglindă. Schițată la Platon și Plotin, tema sufletului ca
oglindă este amplu tratată de Sfântul Atanasie și Gregorie
de Nisa. În poem sufletul soțului devine oglindă, ce îi
oferă un mijloc, o modalitate, o oportunitate de
contemplare, de cunoaștere de sine și de adevăr. Aspectul
numinos al oglinzii permite transferul conștiinței între cei
doi < „Fără oglinzi/ femeile apei nu știu că sunt femei“, în
lectura versurilor anterioare, vedem clar că aici este vorba
de oglinda sufletului, fără de care nu avem conștiința
faptului că suntem atât subiect contemplat cât și oglindă
contemplatoare.
„Mai presus de bunătate este lampa inimii“, spunea
Salah Stétié, care i-a fost lui Vénus profesor de literatură
franceză, la Facultatea de Litere din Beirut. Prin poemele
sale, Vénus Khoury-Ghata dăruiește din focul ei subtil și
aprinde pentru cititorii acea lampă aducătoare de
discernământ și de înțelepciune< este cel mai frumos și
mai nobil dar pe care un creator îl poate oferi.
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Fernando Maroja
Fernando MAROJA SILVEIRA s-a născut în octombrie 1981, la Belém do Pará, Brazilia. A
publicat volumele de versuri “Cenuşi”/ “Cinzas” -- 2015, “Robul vidului”/ “O escravo do vazio” -- 2017
şi “Venus din Milo în Ferentari”/ “Vênus de Milo em Ferentari” -- 2020. Poemele sale au apărut în
diverse reviste literare din Portugalia şi Brazilia (“Gueto”, “Zunai”, “Mallarmargens”, “Subversa” etc.)
şi antologii precum< “Cu neputință să nu te ofertez”/ “Impossível não te ofertar” sau “Vântul mai bate
totuşi”/ “O vento continua, todavia”. În curând va apărea, în ediție bilingvă, sub titlul “Venus din
Ferentari”, un volum selectiv din creația de până acum a prietenului nostru din țara cafelei.
Prezentare ;i traducere< Costel Drejoi

Podul Mirabeau

Pr[pastia

Lui Paul Celan

Poetului Andreev Veiga

Doamne, la marginea zării
Suntem la cele două capete ale podului
Şi eu rătăcesc către tine,
Dar niciodată n-am s-ajung unde eşti,
Dacă diaspora-nseamnă o traversare fără sfârşit
În veşnicul marş al fluviului Sena
În căutarea adresei.
Numai cursul fluviului va aduna la un loc
Tot ceea ce risipesc vântul şi războiul
În tranşeile de nisip şi pânză de păianjen.
Doar legiunile fluviului păşesc
În tempoul metricii
Şi în vremea lui totdeauna şi-a lui niciodată,
Atingând veşnica înflorire.
O, Doamne,
Cursul fluviului e o omidă ce se târăşte
Prin lăuntrul metricii şi prin afara timpului,
Ajungând mai departe decât soldatul
Ce se târăşte pe front, la război.
O, Doamne,
Mă uit în lungul fluviului şi văd,
În afară de imaginea mea în oglindă,
Cizmele tatei
Şi țigările bunică-mii,
Sticla de vin din care odinioară bea unchiul
Şi pe care-o purta la subsuoară
Ca pe o pisică de companie.
Văd curentul ducând cu el resturile caietului
Pe care-l foloseam la şcoală.
Văd copilăria la Cernăuți
Şi pieptenele ce-i netezea mamei părul.
Doamne,
Îmi văd de-a lungul râului toată familia
Rătăcind în căutarea pământului făgăduinței.
Am să m-arunc de pe podul acesta
Şi-am să-i îmbrățişez şi să-i sărut pe toți.

Pietrele cu care barbarii-au lovit
Imperiul Roman
Ți-au înălțat adăpostul de ziduri şi vulturi,
De urină şi păianjeni
Din ghetoul Ferentari.
Pietrele ce-au fost aruncate
În războiul tuturor împotriva tuturor
Ți-au clădit chipul şi-o lacrimă
Ce nicicând nu va cădea şi nici nu se va usca
Şi poate fi singura formă de viață-n pustiu.
Luna-i o piatră aruncată şi insomnia
Ce vine ca să fugă cu tine
Şi să simtă cum e s-alergi printr-o pânză de păianjen.
Dar de sufletul tău ce zici? Cine-l va ridica
Dacă el e piatra pe care Sisif o rostogolea
Şi care-a sărit de pe munte-n prăpastie?

Împ[carea
Doamne, la marginea zării
Distanța micşorează oamenii
Şi-nalță zid în fața glasului.
Nu văd nimic omenesc pe chipul tău
Dacă praful pe care distanța l-a ridicat
Seamănă cu asaltul viespilor
Şi cu legătura de la ochi.
Oamenii cresc rătăcind
Dinspre extreme către mijlocul podului,
Sân ce va hrăni moştenitorii
Regatului Itaca.
Doamne, mijlocul podului va dezvălui
Asemănarea în chipul celuilalt,
Oglinda mea în a ta.
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Stăm toți înghesuiți şi țepeni
Într-o pungă
Închisă dintotdeauna
Aşteptând mâna călăului.
Stăm toți înghesuiți şi țepeni
Dar călăul va veni
Să deschidă punga
Pentru libertatea noastră, pentru moartea noastră.

S[r[cie
Unui poet adevărat
Poete,
Eşti sărac
Iar mâna ta ține strâns
Singurul bănuț ce ți-a rămas.
Ştiu că bănuțul stingher
Nu va fi folosit la centrul comercial
Sau la brutăria din colț.
Mâna ta va rămâne strânsă
De la-nceputul şi până la sfârşitul călătoriei
La fel ca şi porțile închisorii.
Vei ajunge acasă
Şi, în sfârşit, vei desface mâna
Doar pentru ca bănuțul să strălucească
Şi să fie singura lumină din întuneric.

Placebo
Pentru Lucas
Întunericul e placebo, frate,
totul e invizibil, dar continuă să trăiască
la periferia nopții.
Nu există leac, frate,
cântecul învăluie zorii
şi pătrunde în piele,
dar el e doar o seringă goală.
Vom continua să trăim,
lovind în sculpturile
ce ne-au invadat străzile.
N-avem nimic de la noapte, frate,
în afară de morfina vântului
ce adie pe piele,
dar ea e un leac
ce doar aşterne umbre pe răni.
Mergi înainte, frate,
trecutul e-o oglindă a vieții noastre
şi-ți va apăra ochii
atunci când soarele se va ivi pe cer
şi vei privi în urmă
în căutarea păcii
întinse pe patul de moarte.
Du-te-acasă, frate,
noaptea se destramă
iar resturile ei se vor vinde
cu seringa,
în colțul drogaților.
Lumina a eşuat, frate,
în cer şi în istorie,
dar ea va străluci din nou şi va galopa
pe calul alb al lui Napoleon
pentru-a ține liliecii sufletului
în peştera trupului.
Frate, eroul nostru
va fi pe vecie Raskolnikov,
după ce-a descălecat
şi-a trecut de partea vinovaților
care nu fac istorie.
Hai, frate,
nu suntem decât suflete
fărâmițate-n lilieci
ce zboară noaptea,
dar e vremea să se-ntoarcă-n peşteră.
Soarele e sirena poliției
spărgând orizontul,
iar noi ne-ntoarcem după gratii.

Pictorul
Domnule
Pereții dumitale au fost pictați ieri
Şi astăzi sunt din nou neprihăniți
Mi-a zis pictorul cu numele de Michelangelo
Iar asta e cea mai mare apropiere de paradis
La care putem ajunge
Mi-a mai spus pictorul
În timp ce stropi de curăție picurau

A;a a; fi vrut s[ mor
Aş fi vrut să văd oameni mai înceți decât căruțele,
iubiri mai puțin scurte decât o ceaşcă de cafea,
vremea mai uşoară decât norii.
Aş fi vrut să simt timpul căzând peste mine
atât de blând încât i-aş fi ignorat
esența şi l-aş fi confundat cu stropii de ploaie.
Aşa aş fi vrut să mor<
simțind cum cad peste mine florile Raiului.

Ai fost o stea
Deschide mâna şi vezi în degetele tale cele cinci colțuri
care-ai fost înainte de-a fi nisip în voia vântului ce
zboară prin deşert.
Vezi în palma ta urmele zidului pe care-ai urcat ca să fii
o stea în palma cerului.
Da, şi cerul e-o mână. Degetele lui sunt gratiile
închisorii-n care sunt ținute stelele, dar într-o zi tu ai
evadat ca să fii nisip.

Cartofi pr[ji\i
În fața raftului supermagazinului
Văd imaginea omenirii
În punga de cartofi prăjiți
Printre cutii de lapte ce-mi amintesc de zăpadă.

Rio de Janeiro, 08. 09. 2015
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Teodora Elena Weinberger
Horia Bădescu şi misterul eleusin al iubirii
cu cosmicul< „tu te-ai topi în frunze, eu, până sub pământ>
/ ca sub o coapsă caldă te-ai răsuci sub vânt / şi te-aş
cuprinde-n brațe cu crengi şi cu noroi, / uitând că
paradisul a început cu noi” (Şi iată va fi vânt şi trupul tău
va fi).
~n Marile Eleusii, divinitatea este pretutindeni în
natură, conform filozofiei romantice neoplatonice< „Un
zeu cântând” (Măsura mea hotarul mai puțin) sau „parcar trece / doar umbra răsuflării unui zeu” (Atâția greieri).
Iubirea însăşi este o „inițiere desăvârşită” în Frumusețea
Absolută, lumea privită în comparație cu Ideile Absolute,
în care iubita capătă metaforice însuşiri ale tainei armoniei
cosmice< „O fată-i ca o şoaptă ori ca o stea cântând / în
ceasurile luminării noastre” şi ale nemuririi ciclice, prin
rodire, perpetuarea Vieții< „şi dacă-n pântecul umbrit de
floare/ ascult eternitatea trecătoare”, într-o atmosferă
profund spirituală, modern descrisă cu „necuvinte”
stănesciene< „gânduri cu picioarele albastre” (Dar când
din crengi pe umeri ți-a desfrunzit o fată).
Alteori, eul liric desfăşoară, asemenea trubadurilor
medievali, un ritual de adorație< „purtând pe buze spaima
/rămânerii-n genunchi”, şi chiar iubirea declarată
împrumută însuşirile de Eros pur, de dureros amor
hereos, sortit imposibilului< „Tu îmi vei fi iubită / mai
tragică şi pură”, ființa iubitei fiind dăltuită din metafore
revelatoare ale Vieții şi Spiritului< „că trupul ți-e fântână,
/ că pulpele făclii” (Tu îmi vei fi iubită).
Pornind de la Pe un fir de iarbă, replică modernă la
eminesciana Peste vârfuri, se insinuează nostalgia pură,
dorul de moarte, muzica „dureros de dulce” într-o
manieră blagiano-eminesciană< „Pe-un fir de iarbă,
noaptea,/ cu palmele la lună,/ un fluier de moarte cât îl
auzi,/ cum într-o stea clătinată departe / un pui de înger
cu ochii uzi”. Această stare prevesteşte întâlnirea iubirii cu
moartea în aspirația spre Absolut, găsind armonia eternă
în Spiritul Universului ca în spiritualitatea indiană<
„Iubeşte-mă cu moartea-n ochi!/ Iubeşte-mă cu ochii-n
moarte!/ Se-aude vremea năruind / din veşnicia ei o parte”
(Acord).
~n decorul Cântecelor de viscol, iarna împrumută
iubirii „ceasuri de tăcere”, de inițiere în alfabetul
semnificației sacre a rodirii (Şi de te-ar cuprinde spaima)
şi trupul iubitei e o cale de comunicare cu transcendentul<
„că-n dosul pleoapelor era târziu / şi în fântana palmelor,
o stea, / mijlocul dulce împăienjenea; / pe degete-ți umbla
surâsul meu,/ pe buze, sufletul lui Dumnezeu” (Pe urmă
se făcuse seară...). Sau în Exerciții de supraviețuire
elanul îndrăgostitului caută şi are revelația misterului
eleusin în metaforica frumusețe a femeii< „nu ştiu minune
mai adevărată/ decât desăvârşita toamnă / a sânilor / (...)
Cu adevărat tu,/ cu puterea iubirii născându-mă,/ cu
neînduplecată patimă / spălându-mă de țărână şi moarte”
(Cu adevărat tu). Toamna îşi țese deopotrivă ecouri de
tristețe, presimțiri aduse de „aritmetica toamnei”< „E

Cele trei volume reunite sub titlul Cărțile viețuirii,
publicate la Editura Eikon în 2014, cuprind întreaga operă
de până atunci a remarcabilului poet Horia Bădescu,
operă străbătută de un acelaşi timbru autumnal, tragic şi
totuşi de mereu aşteptată şi reeditată contopire cu natura
reintegratoare. `ncă de la titlul operei, „viețuirea” fiind o
formă arhaică a „existenței”, ni se sugerează o anume
filozofie ontologică a poetului, care se angajează în găsirea
sensului Vieții, în drumul către nemurirea statică din
ființarea heideggeriană întru. Timbrul autumnal, „blazon”
distinctiv al lui Horia Bădescu, provine de la primul
volum publicat în 1971, Marile Eleusii, a cărui
semnificație conduce spre Eleusis, oraşul antic din Atica,
unde toamna se celebrau serbările numite „misterele
eleusine”> dar mai precis ni se relevă completa semnificație
dintr-o exegeză pe care Ioana Em. Petrescu, în volumul
Eminescu şi mutațiile poeziei româneşti, o face
poemului Pentru marile eleusinii al lui Ion Barbu, poem
care descrie „amurgul unui ciclu vital”, ora târzie spre
dincolo, spre revelație.
Chiar şi tema iubirii preia la Horia Bădescu acelaşi
mister eleusin, acea revelație eleusină a aşteptării ciclicei
renaşteri. Dar acel „octombrie” care revine ca un laitmotiv
al dorului, este şi veşnica reîntoarcere la momentul de
neuitat „Gaudeaumus igitur” al tinereții înaripate, pentru
păstrarea purității elanurilor şi principiilor, aşa cum în
primul volum al Cărților viețuirii – volum numit La
poarta cuvântului, în poezia Gaudeamus din ciclul
Marile Eleusii, eul liric îşi destăinuie idealurile< „N-avem
dreptul să vindem / nimănui inocența din noi!”, pentru
ca apoi să-şi definească valorile vieții şi creației< „Eram aşa
ca un fior de stea / şi-atât de sfânt şi de curat la duh / că
numai din săruturi se putea / să zămislesc biserici în
văzduh” (Ca zeii). Peste toate, o profesiune de credință a
creatorului, care ne aminteşte de forța divinei imaginații
romantice< „hieratici de nespusa frumusețe / ca într-un
demiurg îngenunchiat!” sfâşiată însă de moderna
rebeliune< „asasinat de-atâta puritate / Eli, Eli de ce m-ai
părăsit?” (Steaua Polară cum ni se-nvârteşte), contopind
tradiția şi inovația într-un strigăt al ființei însetate de
Absolut.
Din acest prim ciclu poetic al tinereții, Marile Eleusii,
se desprinde cu preponderență cântarea iubirii pe
fundalul tragic al toamnei, la început cu veritabile accente
de sonet shakespearian, ca structură şi sonorități (chiar şi
rime masculine), într-o viziune romantică ce se
armonizează cu cea modernă. Metaforele sunt revelatoare
ale sacrului iubirii< „trupul tău va fi / albastrul unde neom înzăpezi” sau „gura de Iisus”, ne învăluie nostalgia dorul insațiabil de sorginte blagiană, un echivalent al
„farmecului dureros” eminescian< „un timp ce va să vină
şi nu va mai veni / şi mâine va fi astăzi şi nu-l vom întâlni”,
ca să încheie într-un imaginar arghezian ce relevă în mod
surprinzător tocmai eminesciana comuniune a cuplului
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târziu, cu fiece zi mai târziu / şi n-am apucat încă să-ți
spun! / Te iubesc / şi n-am apucat încă să-ți spun!” (De
aceea astăzi vom învăța). Primăvara şi vara iubirii se
contopesc în Şi cum într-o dimineață, într-o sinestezică
descifrare a sensului Vieții şi al Artei< „trupul tău
atingându-se de raza privirii / l-am auzit sunând, / cum
rugul sălbatic / atingându-şi floarea de aerul serii / cântă,
/ (...) / murmurul ploii pe olanele / zilei de martie / şi
ostenita rotire a după-amiezilor / verii - / (...) femeie de
netăgăduit / (...) încât cu bucurie ți-am simțit tălpile /
atingându-mă, / cum talpa zeului / pe gura încleştată / a
cântărețului”. Renaşterea naturii în primăvară se reflectă
metaforic tot în înfățişarea iubitei, ca o eternă
reîntoarcere< „Numai eu aud pocnind / mugurii sânilor, /
(...) / aud veşnicia înflorind / în lăuntrul oaselor tale” (Ca
liliacul trăgându-şi aripile).
De la structura modernă iubirea se intoarce spre
origini, spre ancestral, influențele populare resimțindu-se
în Lase-mă clipa palmelor tale, în care dorința fierbinte
de împlinire atinge altitudini cosmice, în acelaşi cadru al
toamnei< „lase-mă toamna coapselor mute / coptul de
soare mărul bătut, / vaga întoarcere către orbita / astrului
mării necunoscut”. Folcloricul apare şi sub forma
blestemelor, refuzul consonanței atrăgând, la antipodul
iubirii sacre, răbufniri vindicative< „Şi dacă va să fie să mă
alungi vreodată / pe tărmurul uitării de-a pururea stăpân,
/ să ți se facă umbra privirilor de piatră / şi să-ți coboare
spaima înghețului pe sân, // (...) să te doreşti în raclă de
lacrămi îngropată/ şi mut să-ți fie glasul plânsorilor!
Amin!” (Blestem). Colindele iernii împletesc şi ele
blesteme în țesătura horiană originală, dezlănțuirea
fenomenelor naturii, altădată protectoare a iubirii, fiind
invocată spre pedepsirea uitării< „`nsă nu mai coborai / pe
din jos pe lângă rai, / (...)/ ochii să se-ntunece, / lacrima
să lunece / când se-nchină brumele / să-ți sărute urmele;
Şi de vânt să-ți înfiori / trestia la subțiori” (~nsă nu mai
coborai). Cântecele amare, publicate prima dată în 2011,
cuprind amurgul iubirii, tot mai thanatică abandonare
spre obsedantul octombrie< „zilele îmi sunt tot mai
străine; / lumea moare-ncet şi moare-n mine” (Vine iar
octombrie la vamă). Dar iarna iubirii se manifestă şi ea
tot aici în colinde ce recheamă sacrul neuitat al
sentimentelor< „Leru-i ler şi iarăşi leru-i ler, / din târziul
care e în cer, / când se-arată numele-Ţi să vină, / ninge-i,
Doamne, casa cu lumină! / Când pornesc colindele afară,
/ fă-i biserică de nori la scară!” (Leru-i ler şi iarăşi leru-i
ler), colinde ce se transformă în rugăciuni pentru alinarea
dorului în plan spiritual, spre cucerirea altitudinilor
cosmice< „Doamne sfinte, lasă-mi sufletul afară, / să se
facă-n cerul cerurilor scară / când de lume lumea va să
se-nfioară!”, altitudini conferite şi celei care-i este suflet
pereche, prin epitetul metaforic „geana înluceferită”(S-a
pornit zăpada, o să ningă iară). Pierderea erosului sacru
duce la prăbuşirea unui întreg univers armonic, care
recrease armonia originară, tragedie existențială conținută
într-o interogație adresată iubitei< „Unde e lumina de la
rai / de din care tu mă îmbrăcai?/ (...)/ Doamnă, ce-am
făcut de s-a făcut / altfel lumea de la început?” (Doamnă,
ce-am făcut de s-a făcut).
Ciclul revăzut şi adăugit Marile Eleusii se încheie în
stil de baladă cu o amintire venerată ce reeditează o vară,
solar sanctuar al plenitudinii visate de orice cuplu, în
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inedita poezie, pentru prima dată publicată, A fost
cândva, demult, într-o vară< „ningea cu lumină,
lăspături, / Dumnezeu adormise alături / într-un lan aurit
de secară”, apoi trece prin toate anotimpurile iubirii<
„miroseai a ploaie şi-a somnie de vânt, / a rai miroseai şia gutuie, / a toamnă bătută pe suflet în cuie, / a bărăgan
după viscol, a ger şi a nea, / miroseai a inima mea”, regretul
însoțind evocarea< „miroseai a ce n-o să mai fie”, evocare
ce încearcă să eternizeze prin Artă purificarea prin ardere
pe altarul iubirii sacre< „că lumea se făcuse de tămâie / şi
carnea se făcuse de văpaie”.
~n primul volum, tema iubirii este reprezentată şi în
ciclul Anonimus, publicat prima dată în 1977, ciclu care
reia stilul popular cu inflexiuni ale dorului doinelor,
adresând iubitei rugăminți de realizare magică a unității
tainice< „fă-mă brâu pe lângă tine, / fă-mă vânt la
subsuoară, / fă-mă umbra genelor, / liniştea sprâncenelor”
(Ca să nu ne ştie nime’) sau de recreere a luminii - Spirit,
imagine tutelară a spațiului etern protector< „Când se face
noaptea mare, / fă-ți mijlocul lumânare / să-nlumine peste
mine / să-mi treacă de dor de tine!” (Pleacă-ți gura s-o
sărut), nelipsind nici blestemele ce invocă stihii şi pedepse
cosmice< „Cine m-a dat dorului / aibă casa vântului / şi
somnul pământului, / aibă setea zării / în fântâna mării, /
aibă viața spumii / şi cercănul lunii!”.
Doar volumul al doilea, denumit Furcile caudine, mai
conține tema iubirii, volumul al treilea – De la o zi la alta
– fiind pătruns exclusiv de starea de angoasă modernă,
stare de solitudine ce caută calea spre destrămare în
Neființă. Prin urmare, revenim la volumul al doilea, în
ciclul Apocrifele regelui Solomon (poemele căruia fiind
publicate în 1982 sub titlul Recurs la singurătate), unde
autorul redă acelaşi sacru de această dată după tiparul
parabolic biblic, al înțelepciunii Cântării Cântărilor,
iubirea fiind cunoaştere deplină, cale spre Ființă,
înfruntând thanaticul< „Şi am luat-o în brațe / şi am iubito / şi am auzit-o strigând numele Domnului / şi i-am spus<
/ (...) - Mai departe decât aceasta / este numai moartea /
şi pe aceea nu o pot / cunoaşte!>” (Ce poți cunoaşte – mia zis), iar această putere asupra misterului morții
separatoare e dată de comuniunea spirituală a cuplului şi
de aceea cu Spiritul universului, cucerind eternitatea
iubirii în reintegrarea cosmică< „Şi m-a luat de mână şi a
zis< /<< - Lasă-mă să-ți învăț tiparul făpturii! / Când vei fi
iarbă / cu buzele îți voi găsi / urma trupului / (...) / şi mă
voi umple de ființa ta!>>” (Ce vei face de voi pleca
înaintea ta).
~n alt ciclu din volumul al doilea, Viața de fiecare zi a
domnului quijote, titlul acestuia sugerând deja tragismul
luptei cu „morile de vânt” ale timpului necruțător,
duşman al ființei umane, poemele iubirii – din nou în
structură de sonet shakespearian - sunt tot din Recurs la
singurătate. Eul liric matur, care cu presimțiri febrile
anticipează amurgul tot într-o toamnă, lansează către
sufletul său pereche o chemare de păstrare a unității,
iubirea statornică fiind văzută ca singura alinare a
ravagiilor timpului personificat, ca în sonetele
shakespeariene< „Stai lângă mine! S-a făcut mai frig / şi
parcă bolta lumii e mai mică, / spre gâtul nostru timpul
îşi ridică / mâinile ucigaşe> nu mi-e frică / atât cât încă pot
să te mai strig. / Stai lângă mine, s-a făcut mai frig!”,
repetiția versului-cheie intensificând ideea centrală a
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timpului! De-acum / dulgherii nopții se aud pe drum” (A
mai trecut un an sau înc-o viață?). `nțelepciunea
îndeamnă iar la consonanța cuplului, la simbioza dintre
avântul Erosului şi armonia lui Agapè (în termenii
greceşti folosiți de către Denis de Rougemont în lucrarea
Iubirea şi Occidentul) ca armă în lupta împotriva
timpului< „Rămâi alăturea, trudita mea, / să sprijinim cu
umărul povara! / (...) / Ca două fiare căutând culcuş / în
blana celeilalte sub ninsoare, / înfometați de biata noastră
humă, / nu mai simțim cum timpul ne sugrumă” (Ne-am
învrăjbit destul, de-acum e timpul). `n acest ultim popas
al iubirii, apelativele adjectivale „trista mea”, „trudita mea”
– reflectând lungul drum parcurs, înlocuiesc metaforica
investire cu cosmicitate a iubitei („stea cântând”, „geana
înluceferită”) din faza tinereții fremătătoare şi însetate de
Absolut. Organicitatea de atunci a iubirii, visată ca
prelungire a naturii eterne (regnul vegetal – „mi-a
desfrunzit o fată”, „frunze”, „crengi”, „pământ”) este acum
transformată în apartenența metaforică la regnul animal
(cuplul – „două fiare”), vizând instinctualitatea în sens
pozitiv< fidelitate, adaptare - pentru protejarea şi
perpetuarea speciei.
Astfel, reunind stiluri poetice variate< renascentist,
romantic, modern, popular şi biblic, traversând
anotimpuri şi vârste simbolice, Horia Bădescu ne
dezvăluie în amplele Cărți ale viețuirii forța prin care
„eternitatea trecătoare” obținută prin iubirea ideală
menține speranța într-o veşnică renaştere, iubirea – cale
spre Absolut luminând ființarea întru, dând sens Vieții
ființei umane.

opoziției stării de „împreună” la „departele” copleşitor al
neantului (Se coace liniştea pe dealuri> vino). Teama de
a pierde sacralitatea iubirii, care întreținuse iluzia de
eternitate, este exprimată în îndemnuri la stabilitate< „Ne
pune timpul mâinile pe față / umbrindu-ne lumina carea fost! / Ce zi e azi? Ce zi e mâine oare? / Ce anotimpuri
mai avem în noi?”, imperativul invocând rolul salvator al
iubirii< „Opreşte mâna care ne zideşte / în veşnicul tăriilor
mortar!” (Nu risipi iubirea fără rost). Puterea de a
înfrunta timpul şi destrămarea este tocmai în păstrarea
magiei dorului sacru care-i unise la început (Erosul),
simultan cu profunzimea asumării trăirii iubirii (Agapè),
căci Timpul – supranumit metaforic Marele Morar – nu
poate afecta decât „coaja” (termen folosit de Eminescu în
proza sa filosofico-fantastică pentru desemnarea
efemerității trupului), sufletul nemuritor („făina”
echivalentă cu „pulberea” eminesciană) eliberându-se,
continuând drumul infinit împreună< „Dă-mi mâna, trista
mea, să ascultăm / luând tainul Marele Morar, / în boabele
în care ne păstrăm / îşi caută făina în zadar> / sub piatra
pusă peste pieptul lumii / lăsăm doar coaja putrezită-a
humii” (Iubirea încă sufletul ni-l miră). Alteori, iarna
iubirii stârneşte dorul îndreptat către trecut, dar şi
necesitatea conservării clipei prezente, pentru a opri
ireversibilitatea cuprinsă în metafora „roata timpului” şi
în aceea sinestezic-funebră a „dulgherilor nopții”< „Se
prăbuşeşte iarna peste noi; / vom căuta de-acum doar
înapoi, / căci înaintea nu ne mai răsfață. / (...) / Mai lasămă, iubito, până când / se mai adună zilele rămase! / Mai
lasă vremea să-şi urmeze cursul, / nu-mpinge roata
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“Recluziunea nu dăunează scriitorului...”
mărturisește poeta Ioana Ieronim
jurnalistului Sandrino Gavriloaia.
Un dublu interviu transatlantic la vremuri de pandemie.
Deși acum locuiește la Washington D.C., împreună cu soțul, Ioana Ieronim revine periodic la
București, în apartamentul ticsit de cărți și amintiri din Piața Amzei. Actuala situație globală nu o
împiedică pe poeta, eseista și traducătoare născută la Râșnov să fie prezentă în viața culturală
românească și să construiască punți de legătură între Statele Unite și România, împreună cu patenerul
de viață, istoricul și fostul diplomat Ernest H. Latham, Jr. Ioana Ieronim a publicat mai bine de 10 cărți
de versuri, numeroase traduceri (poezie, teatru), precum și două volume de lirică narativă< Triumful
paparudei, cu ediții în Germania, Austria și Anglia și Egloga, carte apărută în SUA, sub titlul< Lavinia
& Her Daughters. A Carpathian Elegy. Versurile Ioanei Ieronim au fost publicate, în traducere, în SUA,
Marea Britanie, Israel, Turcia, ca și în mai toate statele Uniunii Europene. Are scrieri dramatice
(culegerea Liber la Casino, Editura Tracus Arte și Cămășile, o piesă apărută online), eseuri despre teatru
și a tradus texte importante din dramaturgia anglo-americană, de la Shakespeare la Arthur Miller și
Tennessee Williams, piese puse în scenă de mari regizori ai noștri precum Andrei Șerban, Silviu
Purcărete, Cătălina Buzoianu. Este unul dintre cei mai prolifici traducători de limbă engleză din spațiul
literar românesc. Ioana Ieronim a fost redactor de editură, apoi jurnalist cultural, atașat cultural al
României la Washington și director de programe Fulbright la București.
detalii despre punțile între cele două culturi. Apropos de
aceste punți, fotografia de pe coperta cărții a fost realizată,
în România, de Kathleen Laraia McLaughlin, artistă
fotograf care, pornind de la o bursă Fulbright, s-a adăugat
la grupul celor mai activi și statornici prieteni americani
ai țării noastre.

1. Sandrino Gavriloaia< Vă propun să începem acest
dialog transatlantic plecând de la recenta apariție a
volumului dvs de poezie narativă Eglogă, editat în SUA
sub titlul Lavinia & Her Daughters. Aș vrea să ne vorbiți
despre acest proiect american care, atât în Statele Unite,
cât și în România, nu a trecut neobservat în ciuda
pandemiei. Cartea a fost lansată online de ICR New
York și Editura Cervena Barva, iar apariția a fost
marcată, tot online, de Muzeul Național al Literaturii
Române din București și TVR internațional.

2. Sandrino Gavriloaia< Explicit, cum s-au
desfășurat aceste manifestări online cu care, trebuie să
recunoaștem, nu prea am fost obișnuiți până acum? Și
cum a fost primită cartea în Statele Unite, având în
vedere și ediția anterioară, tot în limba engleză, a cărții
“Triumful paparudei”?

Ioana Ieronim< Am scris cândva Egloga, o poveste
românească rurală, în formă de poezie narativă, fiindcă
nu am chemarea de a scrie romane. Și, în plus, consider
că poezia, cu natura ei proteică, poate primi mai tot ce ar
fi de spus. Apariția cărții în Statele Unite se datorează
alegerii și perseverenței extraordinarului traducător de
poezie română care este Adam J. Sorkin. El a ales Egloga
și a lucrat mai mulți ani la traducere, transpunând cu
experiența, dăruirea și atenția la nuanță ce-l
caracterizează, variatele etaje stilistice ale textului, de la
lirism, la epic, la replica „neaoșă”. Cum se întâmplă
întotdeauna în practica lui Adam, am colaborat la
traducere, iar întregul proces de lucru – nu există lectură
mai profundă decât o traducere ... - m-a determinat să
aduc schimbări și în textul original. Am să public în
România, la un moment dat, noua ediție. Adam J. Sorkin
a și prefațat Lavinia & Her Daughters, aducând date
despre contextul de timp și spațiu românesc al narațiunii,
dar și interesante detalii din atelierul de traducere a cărții,

Ioana Ieronim< Tot ce s-a putut numi lansarea cărții
s-a petrecut online! Un moment a fost chiar zilele acestea,
în octombrie 2020, când editura a organizat, după moda
zilei, un eveniment zoom, cu prezența editoarei, Gloria
Mindock, eu - autoarea și Adam J. Sorkin, traducătorul,
având mulți participați din State (în lung și lat, cum s-ar
zice) și din Canada - o reuniune care, într-un spațiu real,
n-ar fi posibilă. Să fim mulțumiți că avem asemenea
mijloace... de avarie. Cărțile au soarta lor, cum se știe –
„Triumful Paparudei” a avut ani de zile timp să „se arate”
în multe circumstanțe caracteristice – cronici, lecturi,
festivaluri... „Lavinia & Her Daughters” e abia la început,
se anunță cronici, se pregătesc noi momente de prezentare
a cărții – în spațiu virtual deocamdată.
Viața culturală era tot mai activă online și înainte de
pandemie. Până trecem de această încercare, manifestările
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online au devenit efectiv și singura ofertă pentru anumite
domenii artistice. „Nevoia îl învață pe căruțaș”, noi căi și
modalități de utilizare, descoperite/create sub presiunea
momentului, vor dăinui și după vremea pandemiei (nu
puține invenții și descoperiri s-au făcut la vreme de
război...). Situația afectează evident (mai) toate artele și
instituțiile artistice. Dar vedem efortul admirabil și
ingeniozitatea multor editori, galeriști, actori, cântăreți și
directori ai teatrelor etc în a contracara efectele izolării.
Cărți – și cărți minunate – continuă să se scrie
(recluziunea nu dăunează scriitorului) și să se publice,
festivaluri de teatru și film continuă, chiar dacă în spațiul
virtual. Ne este mai la îndemână decât oricând să ne
„plimbăm”, în acest fel, prin mari muzee ori să vedem
expoziții de ultimă oră... Arta virtuală este la ea acasă,
forme hibride între real și virtual proliferează in(de)finit,
accelerând instalarea unui mâine. Dar în toate, oricât de
problematice ar fi condițiile, prezența umană efectivă
rămâne esențială. Sper să nu mutăm vreodată întreaga
viață culturală (și viața?) online.
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pasaje doar prin ușoare distorsiuni sugestive.
Traducătorul a avut grijă să nu producă false conotații
prin folosirea unor echivalente din anumite regiuni rurale
anglofone< acest tip de tehnică, folosită cu măsură, este la
îndemâna traducătorului american. Volumul cuprinde
variate fațete stilistice. În prefață, Adam Sorkin se referă,
de exemplu, la un tic verbal al protagonistei, care nu spune
niciodată da, ci, puțin tărăgănat, „mda”, (cu o încărcătură
meditativă), pentru care soluția în engleză a fost<
„Hmmm, yes”. Referindu-se la zonele de perspectivă
auctorială mai largă, traducătorul își explică astfel
uneltele< „Aceste zone au cerut precizie, o expresie
neforțată, niciodată sentimentală ori prețioasă.” Apoi,
noțiuni de la sine înțelese în lumea românească, dar
necunoscute cititorului străin, s-au rezolvat – în puținele
cazuri inevitabile - cu mici precizări în text, uneori un
singur cuvânt lămuritor, fără a tulbura curgerea narației.
Am ales împreună formula, pentru a oferi o lectură fără
piedici și fără balastul unor note. Dialogul nostru pe
marginea acestei traduceri (ca și a altora) a întâlnit
momente cât se poate de interesante în oglindirea
reciprocă dintre cele două lumi și limbi.

3. Sandrino Gaviloaia< Aș vrea să insistați pe
colaborarea cu Adam J. Sorkin, eminent traducător și
cunoscător al literaturii române, care a fost invitat și
premiat de Festivalul internațional POESIS de la Satu
Mare în 2014, pe când gazda interviului nostru, revista
POESIS, împlinea 25 de ani de existență.

5. Sandrino Gavriloaia< Poezie în pandemie... a fost
prima mea opțiune de titlu pentru acest text,
asumându-mi acel “râsu-plânsu” din specificul nostru
național, consimțit de un I. L. Caragiale, Nichita
Stănescu, Lucian Pintilie etc. Dar pentru că situația
actuală nu este deloc de “râs” și, uneori, nu-i bine să faci
haz, de necaz, am revenit asupra titlului meu... Unii
poeți s-au declarat afectați de pandemie, nemaiputând
scrie, alții, dimpotrivă... sunt mai prolifici ca niciodată,
chiar dacă pentru “sertarele hardului”, ca să adaptez
vechea formulă. SARS-CoV-2, coronavirusul care a
provocat epidemia globală, v-a prejudiciat liric? De ce
ați afirmat că “recluziunea nu dăunează scriitorului”?

Ioana Ieronim< Minunată această inițiativă din partea
revistei POESIS! Adam Sorkin este un dar prețios pentru
poezia românească – de la începutul anilor 1980, el s-a
dedicat traducerii de poezie românească în engleză –
publicând în lumea anglofonă zeci de volume ale unor
autori români. Totul a început cu un Fulbright în
România, care, tangențial – însă definitiv – i-a deschis
gustul să traducă poezie. Etica profesională a lui Adam
Sorkin este exemplară< el întotdeauna va lucra în
colaborare fie cu autorul/autoarea, fie cu un alt român,
astfel ca versiunea engleză să se bazeze pe receptarea
tuturor nuanțelor, la îndemâna unui nativ (o formulă
ideală în privința traducerilor). Iar colaborarea este
menționată fără excepție, la fiecare apariție, după regulile
de rigoare în domeniu. Am avut privilegiul să lucrez cu
Adam la transpunerea în engleză a unor volume ale mele,
dar și la traducerea altor poeți. Atenția, dăruirea,
amploarea experienței și orizontului său cultural fac din
Adam Sorkin un creator în arta traducerii – arta re-creerii,
cum pe bună dreptate se numește.

Ioana Ieronim< Reacțiile individuale la situația în care
ne aflăm pot să difere atât de mult, cum bine spuneți...
Dar, gândiți-vă< dacă un dirijor, un regizor, un cineast, să
zicem, nu poate să se desfășoare decât în echipă – a
scriitorului, cât timp scrie, este singurătatea< ca Euripide
în peșteră. Cum, în renumita serie de scrisori, Rilke îl
îndemna pe tânărul poet – întâmplător șvab de-al nostru,
din Timișoara - la introspecție „în cea mai tăcută oră a
nopții”. Sau cum Henry Miller mărturisea< „Trebuie să fiu
singur. Trebuie să gândesc în singurătate la rușinea, la
disperarea mea; trebuie să ies la soare, pe pietrele de pavaj
ale străzilor, neînsoțit, fără conversații, față în față cu
mine, însoțit numai de muzica inimii mele.” (Tropicul
Cancerului). Cunosc un romancier care are programul
lui zilnic de scris la cafenea, într-o solitudine înconjurată
de sunetul, de mișcarea orașului. Și nu e singurul (oare
cum se descurcă în timpul pandemiei?). Dar pentru
oricine singurătatea este o necesară igienă a sufletului. Un
mod de a se recalibra, de a se reconecta la sine.
Singurătatea fiind combustibilul vieții la fel de mult ca și
comunicarea.
Întrebarea dvs. m-a făcut să-mi aduc aminte de o mică
întâmplare, în anii 1980, când mă retrăsesem vara, la
munte să termin de scris o carte. Într-o dimineață am
hotărât să mă instalez la lucru în poiană. Dar foșnetul din

4. Sandrino Gavriloaia< Sunt curios să aflu cum s-a
descurcat traducătorul, Adam J. Sorkin cu noțiuni și
cuvinte neaoș-românești. Aici ați intervenit dvs. în
sprijinul traducerii? Cum au fost echivalați asemenea
termeni?
Ioana Ieronim< Egloga mea, devenită în mai mulți ani
de lucru Lavinia & Her Daughters, este o poveste rurală,
cu pasaje de grai muscelenesc explicit. Dar particularitatea
expresiei locale nu copleșește textul (zona etnică face parte
oricum din aria de formare a limbii române literare) –
astfel că versiunea engleză trimite la „țărănismul” unor
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jur, chemările păsărilor, zumzetul, vuietul, foiala vitalitatea de-a dreptul explozivă a ambianței - au făcut
imposibilă concentrarea la scris. (În viața obișnuită de la
oraș, zgomotoasă și aglomerată în o mie de feluri, nu mi
s-a întâmplat să nu mă pot abstrage...). Abia când te afli
în puterea acestui continuum dens, vital al naturii, căruia
organic îi aparții, îți dai seama cum zidirile, delimitările
tale omenești ți-au devenit, de o lungă istorie, a doua
natură. Am încercat să notez acest sentiment în niște
versuri scrise cândva în Pirineii catalani< “cum să scrii un
poem în această/ lume de piatră și soare, ființe frunzișuri/
unde toate s-au spus clipă de clipă se spun/ în cheia
deplinătății divine ?// Cum scrii un poem ? Îl vei scrie/ la
loc strâmt/ după ce ai închis ferestrele toate/ afară, poate,
de una”.
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din Muntenia de nord, din Muscel. Eu însă m-am născut
și am copilărit în Țara Bârsei, în Transilvania multietnică,
unde familia mea venea cu vederile cele mai deschise, de
care sunt mândră și astăzi. Mă consider norocoasă că am
crescut într-o ambianță care, în ciuda vicisitudinilor de
după al Doilea Război Mondial, păstra, in nuce, toate
elementele diversității europene - pe care totalitarismul
instaurat a făcut enorme presiuni să le aplatizeze. Cred că
așa este, cum sugerează întrebarea dumneavoastră rădăcinile în miezul atât de divers al țării noastre au darul
de a-ți deschide ochii spre toate orizonturile, te ajută să
fii, cu naturalețe, un cetățean al lumii.
8. Sandrino Gavriloaia< Cum se vede România de la
Washington D.C.? Vă e dor de București și de Piața
Amzei?

6. Sandrino Gavriloaia< Acum, revenind la celălalt
termen al binomului, la pandemie, cum ați reacționa
dacă lumea noastră se va deglobaliza până la anularea
facilităților care au dus la stadiul actual al civilizației
noastre? Mă refer aici la menținerea (auto)izolării, a
distanțării, la regresul călătoriilor și al vieții sociale,
culturale consumiste. Dacă lumea s-ar mări din nou
(considerând globalizarea o “micșorare”), rețeaua
internetului ar suplini această dinamică, ca să-i spun
așa, dimensionară?

Ioana Ieronim< Îmi este foarte dor de București, mai
mult ca niciodată, fiindcă nu pot veni (mai repede). E
drept că, în anumite sensuri, noile mijloace de comunicare
pot să contragă distanța până la irelevanță. Chiar dac-aș
fi acasă în Amzei, tot n-ar fi posibile mișcarea firească,
întâlnirile, spectacolele, cum le știam. La Washington
locuiesc, împreună cu soțul meu, Ernest Latham,
american profund preocupat de istoria și cultura țării
noastre, într-o casă care se poate numi, la propriu, o
bucățică de Românie, creată de Ernest în mulți ani. Pereți
întregi de rafturi cu volume românești ori privitoare la
România și o mulțime de alte obiecte românești. De când
cu pandemia, am încercat să reproducem și pe lângă casă
ceva din atmosfera românească< niște regina-nopții, Mâna
Maicii Domnului...

Ioana Ieronim< Când eram copil, în Ardeal, în anii
1950, aveam un coșmar< visam că merg pe un drum lung,
în praf, într-un convoi de refugiați. Coșmar „prin transfer”,
ca să zic așa, fiindcă nu era experiența mea, dar fusese
războiul cu niște ani înainte, anii de foamete și copiii aduși
din Moldova înfometată spre alte regiuni ale țării... Mamă
tânără fiind apoi eu însămi, în anii 1970, am avut viziunea
unui moment când ar trebui să fug în bejenie, cu copilul
în spinare. În anii 1990 am văzut în România un țăran
trăgând pe câmp un plug de lemn și soția lui apăsând
plugul în brazdă. (Asta se alesese după agricultura
socialistă.) Acum sunt momente când îmi trece prin minte
că putem ajunge iar la gradul zero al existenței omenești.
Punct și de la capăt. Dacă se anulează mobilitatea planetară
și facilitățile cu care ne-am obișnuit... Este utopia din care
gustăm acum. Constrângerile spațiale pot trimite spiritul
omenesc pe verticală. Dar, sigur, depinde de natura
fiecăruia. Internetul poate veni cu un sentiment de
imediatețe; poate compensa mult – nu totul, desigur - din
viața trăită la modul clasic, pe când „interacționam” liber,
firesc, fără teamă, pe pământul lăsat de Dumnezeu. Dar ne
putem închipui ce va fi dacă lipsește cu totul experiența
spațiului real? Dacă nu ne mai raportăm deloc la lumea
tangibilă? Dacă, pentru mai mult de o generație, pentru
generații întregi, viața ar fi guvernată de un ecran interpus?
Și nici nu ne dăm seama că lipsește ceva, că ar fi ceva de
compensat? Uităm că intrarea noastră în virtual fusese
parcă doar ... o aventură... o soluție de avarie... conveniență
... extensie momentană paralelă parțială... ?
7. Sandrino Gavriloaia< Ce înseamnă pentru Ioana
Ieronim originea? Rădăcinile românești-transilvane vă
condiționează în vreun fel existența de cetățean al
lumii?

Alexandru Crișan
Cuplu
ulei pe p]nză,160x160 cm

Ioana Ieronim< Familia mea, după ambii părinți, este
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Ilie S[lceanu
Ultimul bastion al Insulei

Ne-am aciuat în moschee, în insulă nu a mai rămas
piatră pe piatră, cărămidă pe cărămidă, casele s-au
împrăştiat prin insulă în grămezi. Aveam acum să pricep
un lucru. Mormanele acelea de cărămizi, pietre, grinzi,
cozile de lopeţi frânte, butucii ciopârţiţi, sticlele sparte,
ferestrele fără geamuri, uşile crăpate, ciuntite cu topoarele,
bucăţile de podea, divanurile şi mesele aruncate alandala
dădeau alt sens insulei. Ea acum era altceva decât ceea ce
a fost până deunăzi. Cetatea, deşi exista, nu mai era
temută de niciuna din armatele Dunării, dar îşi păstra
bastioanele, cazematele, zidurile cărămizii, porţile intacte
în cadrele lor de piatră tăiată şi şlefuită cu artă, balamalele
podeţurilor ce erau ridicate în caz de primejdie. La fel şi
orăşelul cu străduţele lui din interiorul cetăţii şi casele
dintre ziduri sau de pe ziduri.
Era Ada Kalehul, era o entitate, o priveai cu drag sau
cu ură, inspira sentimente, ascundea sau oferea la vedere
drame, dragostea pătimaşă sau nenorocită, oamenii ei se
năşteau, deveneau bărbaţi sau femei în toată puterea
cuvântului, împroşcau sămânţă bărbătească în pântecul
femeilor lor şi năşteau alţi copii, îşi îngropau şi îşi jeleau
bătrânii, era şi viaţă şi moarte, iar acestea, insula, cetatea,

viaţa şi moartea, îi individualizau personalitatea. Cei ce
demolau cetatea şi casele o făceau cu o ură pe care Ada
Kalehul nu o merita, loveau zidurile şi desprindeau bucăţi,
le stivuiau ca apoi să le urce în barje pântecoase şi să le
care în altă insulă, mai la vale, să le reînnoade acolo,
bucată cu bucată, crezând că reclădesc Ada Kalehul.
Însă insula Şimian nu avea să mai fie niciodată insula
Carolina sau Ada Kaleh. Acolo, puteau fi ridicate doar
ziduri reci de gheaţă, sloiuri îmbinate, aruncate unele
peste altele, nu putea fi strămutat şi sângele scurs în
cetatea adevărată, năduşeala şi lacrimile apărătorilor ei,
pe zidurile acelea nu puteau fi scrijelite niciodată cuvinte
despre viaţă şi moarte.
Priveam pe fereastra moscheei, de la înălţime,
moscheea era aşezată pe un zid de cetate de patru metri,
ultimul rămas întreg, şi prin beznă desluşeam grămezile
de moloz, de cărămizi, de obiecte inutile, aruncate,
gândindu-mă că sunt ultimele resturi ale unei insule de
care acum nimeni nu mai avea nevoie. În fiecare epocă
insula a fost utilă.
Întâi ca cetate pentru a domina Dunărea, Europa, iar
mai târziu ca menajerie pentru deliciul turiştilor. Iar
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adalâii au fost pe rând oşteni, iar mai târziu cafegii,
barcagii, ghizi, cofetari pentru a satisface nevoia de
spectacol a creştinilor şi nevoia lor de a-şi umple
burduhanele.
Moscheea era ultimul bastion al insulei. Avea şi ea o
istorie ca fiecare colţ al insulei. Ada Kalehul nu putea fi
înţeles în afara istoriei, orice era un apanaj al acesteia, de
la baclavale la frumoasa Ghiulizar.
Sânii şi pântecul frumoasei
Ghiulizar erau reflexe ale istoriei,
sfârcurile ei, care creşteau,
deveneau băţoase, sau se
micşorau până la a fi biete
protuberanţe, abia desluşite, în
pântecul ei ce-şi păstra strălucirea
şi în toiul nopţii celei mai
întunecate
se
ascundeau
întâmplări trecute, nesemnalate în
istoriile scrise.
Marya Copta, iubita mea de
pe vremuri, era diferită, ea nu era
din Ada Kaleh şi asta se vedea. Ea
îşi îndrepta privirile doar spre sine
însăşi, privea fără binoclu, fără
miscroscop înăuntrul ei, se
chinuia să priceapă ce vede şi nu
reuşea. În ceea ce mă priveşte, eu
nici pe atât. Dar aveam unele
bănuieli. În prăpastia dinăuntru,
ocrotită de ochii şi de trupul ei, se
încolăceau şerpii, spumegau
rinoceri turbaţi, era iadul islamic,
cu un foc de şaptezeci de mii de
ori mai fierbinte decât focul nostru din vatră, iar alături
încălzindu-se erau viermi şi fiare sălbatice, pregătite să-i
chinuie trupul.
Gönul era o femeie mohamedană pur sânge, ea
descindea din adevărata istorie a insulei Ada Kaleh. Era
blândă, supusă, pentru ea nu exista un alt foc în pântec
decât cel dezlănţuit de stăpânul ei, dar focul acela era
devastator.
Moscheea era tot ce i-a mai rămas în ultimul ceas
insulei şi orăşelului ei din cetate, restul era la pământ, în
stive de cărămizi, pietre şi gunoaie. Ada Kalehul era
distrus, ras de pe faţa pământului, i-a mai rămas sub
picioare doar un petec de pământ între ape.
Moscheea avea mai multe încăperi, locuinţa preotului
Regep Salih, două odăi pentru copiii de şcoală, o
cancelarie, unde mă găseam eu cu Deli Papaz şi Sefidin şi
unde a intrat mai târziu şi Zechir, bătrânul. Gönul şi
Define dormeau în cealaltă aripă a moscheei. Între cele
două aripi, era interiorul geamiei, adică ale moscheei.
Când Deli Papaz şi-a tras sufletul şi s-a repezit la
cafeaua încă aburindă, adusă de Sefidin, am trecut dincolo
în cealaltă aripă a moscheei. Gönul şi Define dormeau
îmbrăţişate. Visau, pentru că braţele fetei şi pieptul lui
Gönul tresăltau. Defıne avea să afle în prima ei noapte
petrecută la Ada Kaleh, cine îi sunt strămoşii.
Define a ieşit pe lume la Greben, în afara insulei, la
marginea unei cataracte unde Dunărea se poticneşte
furioasă. Gönul a ieşit din găoace în Ada Kaleh, aici a fost
plămădită într-o noapte cu lună plină când erau luminate
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toate cărările şi toate tufele ascunse de trandafiri şi
rostopască. Dar amândouă purtau sângele şi duhul insulei
şi al cetăţii, erau prinse într-un contact profund cu insula
şi aveau să fie şi după ce din Ada Kaleh se va fi ales praful
şi pulberea. Era un fir ce nu avea să se rupă niciodată, iar
până la sfârşitul vieţii lor avea să rămână tot atât de trainic.
Sângele şi duhul. Îl au şi bărbaţii, dar cu femeile este
altceva. Fiecare dintre ele are câte
un pântec, iar pântecul lor va
concepe alţi adalâi cu sângele şi
duhul insulei, chiar dacă limba
aceasta de pământ o va sfârşi pe
fundul apelor. Cei ce au copt
insulei acest destin şi au hotârât
pieirea ei au uitat să le scoată
femeilor ovarele şi să le lege
trompele, ca trupurile lor să
rămână pustii şi să se usuce fără
rod. Iar Define va naşte într-o
bună zi un adalâu sau un şir de
adalâi purtând în viscere şi duhul
insulei Ada Kaleh.
Când m-am întors, Deli Papaz
începuse de o vreme să
povestească, iar Sefidin şi Zechir
îl ascultau cu respiraţia tăiată.
Erau consternaţi, neobişnuiţi să
audă întâmplări de demult,
povestite altfel decât în istoriile
scrise. Ei mai auziseră câte ceva
despre aceste fapte şi li s-au
întipărit în minte aşa cum le-au
aflat. Când cineva reia firul
evenimentelor, dar spune şi lucruri ce cărţile nu le spun,
sau le ascund cu bunăştiinţă, mintea lor devine buimacă.
Omul e învăţat să treacă sub tăcere unele fapte sau se
fereşte să audă lucruri crezute de el necuvincioase, dar
astfel nu poate ajunge la cunoaşterea adevărului. Pentru
că adevărul zace ascuns tocmai în aceste amănunte, care
par lucruri mărunte, dar care reconstruiesc o lume
dispărută, răpusă de timp.
Din clipa când am trecut pragul odăii, am prins din
zbor firul istoriei depănate de Deli Papaz.
„După ce i-a mătrăşit pe nemţi, seraschierul Ghenci
Ali a simţit că lumea se înseninează, că dispare orice
presiune a cerului, că nimic nu îi mai apasă ceafa, pieptul,
grumazul, că în sfârşit poate respira în voie. E momentul
când orice om cu scaun la cap răsuflă uşurat, îşi şterge
fruntea, aruncă ciubotele, se aşează pe marginea divanului
şi se uită în jur, dumirindu-se cu greu că totul s-a sfârşit.
Unii istorici cred că seraschierul a sărbătorit zile şi
nopţi în şir izbânda împotriva ghiaurilor, cei mai mari
ticăloşi de pe Dunăre, de la izvoare la vărsare. Dar
seraschierul Ghenci Ali era podidit de un foc mare, ardea
în vintrele sale de pe când privea de pe malul valah insula,
îşi mijea ochii şi întrevedea ca într-un vis moscheea cu
minaretul înfipt în cer, vocea muezinului rostind ezanul,
glasul lui îl auzea limpede, deşi până acolo se spărgeau
valuri multe, zărea şi steagul Semilunii pe cetate, fluturând
în bătaia celor două vânturi, Gorneacul şi Coşava, unul
mai repezit decât celălaltul. «Lea ileahe illah Muhammed
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Rasulüllah», îşi cânta muezinul ezanul dintr-un minaret
ce nu exista decât în închipuirea lui Ghenci Ali.
Atunci, într-unul din momentele acelea de
contemplaţie, a decis să ia insula Carolina cu asalt, să
treacă apele cu întreaga sa oaste, să o treacă prin foc şi
sabie şi astfel să o purifice. Focul purifică, la fel şi moartea.
Vizionari ca el au întemeiat lumea, oraşe, ţări şi imperii.
Trebuia să vină el din Anatolia, de la celălalt capăt al lumii
să gonească nemţii trufaşi, spilcuiţi, lacomi şi să
întemeieze pe pântecul celei mai dorite femei din Europa,
Carolina, o aşezare musulmană, cu un cadiu destoinic, cu
preoţi, cu rugăciuni rostite cu o voce cântată de la răsăritul
la apusul soarelui, cu glasurile credincioşilor ascultate cu
o mulţumire de netăgăduit de Allah.
Nu a făcut-o, dar seraschierul putea să ceară
ienicerilor să ridice, în poienile de dincolo de cetate, din
partea de jos a ei, o colibă încăpătoare din crengi, frunze
şi nuiele care să cuprindă toată suflarea mahomedană din
Orşova, Cladova, Vidin şi din insula noastră, atât cât era
pe vremea aceea, bărbaţi şi femei de-a valma, dar toţi cu
credinţa în Allah şi în unicul său profet Mahomed. Şi
după obiceiuri din străbuni, cei adunaţi să aştepte apusul
soarelui în ordine, bărbaţii în dreapta colibei, iar femeile
în stânga ei.
Niciodată nu vom şti la ce se gândeau unii şi alţii,
bărbaţi şi femei, înainte de a începe împreunarea rituală
dătătoare de puteri magice unei noi aşezări. Omul,
indiferent de credinţa sa, are gândurile îndreptate mai tot
timpul spre adâncimile ascunse ale celuilalt, bărbaţii
plănuind cum să bage măgarul în grajd, femeile cum să o
dea la umplut. Chiar dacă noaptea de pomină ce îi aştepta
îi împiedica să gândească strâmb, cu apucături
defăimătoare, nervul bărbatului sau al femeii nu putea fi
extras prin cezariană. Şi ca un arbust viclean, se înălţa şi
rodea în câteva clipe porniri voluptoase ce, de obicei,
întunecă judecata.
Sigur este că înainte de a se întuneca, fiecare dintre ei
a măsurat cu privirea adunătura pestriţă din faţă, din
cealaltă parte a colibei. Mocnea în ei sămânţa. În
păcătoşenia lor, între ei se încheia un pact invizibil, se
întindea un fir năvăzut, mai ales dacă bărbaţii erau bărbaţi
până în măduva oaselor, iar femeile aveau suflete mari,
încăpătoare. Nimeni şi nimic nu poate zdrobi firea
omului!“, a adăugat Deli Papaz cu arătătorul ridicat.
„După apusul soarelui, în mijlocul colibei, în partea
neutră, neocupată de bărbaţi şi femei, care erau
îngrămădiţi, înghesuiţi fiecare în partea lui, unul în spatele
celuilalt, intrau preoţii, care se rugau cu întreaga mulţime
până la trei dimineaţa.
Aici e aici, ora trei dimineaţa nu este ca oricare alta.
La ora trei dimineaţa eşti ameţit de somn, mai ales dacă
de somnul acela nu ai parte. Fiecare dintre cei din colibă
picotea în vreme ce cântau să-l bucure pe Allah, la sfatul
unicului său Profet. Se legănau, îi ciupea somnul, se
clătinau şi se agăţau de cel de alături sau de cel din faţă.
Era ca şi cum ai fi aţipit într-o căruţă între două
hurducături. Simţurile îţi sunt adormite, începi un
crâmpei de vis pe care îl continui în următoarea clipă de
picoteală. Când te trezeşti, pentru o altă clipă, caşti ochii,
te holbezi, ochii îţi ies din cap ca extraşi de o ventuză şi
cazi iarăşi în întunecimea somnului.
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Dar, după ora trei dimineaţa începea fuga. Armăsarii
adevăraţi dorm în picioare, stăpânul lor sare în şa şi calul
porneşte vijeleşte. Preoţii au stins făcliile şi au dat startul.
Urmele somnului s-au topit ca ceaţa la răsăritul soarelui.
Nu ştim dacă printre femeile de acolo, din colţul lor de
colibă erau şi fecioare. Obiceiul ne spune că nu avea nicio
însemnătate, la ritual luau parte toate femeile dacă aveau
dorinţa şi puterea împreunării, ori, dorinţa asta nu are
vârstă.
Cu făcliile stinse, după toiul nopţii, când noaptea este
mai cufundată în bezne, hotăra numai norocul. Rareori
se găseau cei ce dinainte s-au privit cu jind, în nebunia
aceea în care se călcau în picioare fiecare vroia să apuce
primul trup ivit în cale şi să-l culce la pământ. Dragostea
nu era permisă în picioare, ţărâna trebuia răscolită,
trebuia ridicată o brazdă în locul frământării, trupurile se
zbăteau să scurme pământul, să scoată ierburile din
rădăcini, cu fundurile ei îşi săpau culcuşuri. Era ca pe un
teren agricol, ca la săpat şi semănat, sămânţa era aruncată
în săpătură şi apoi era acoperită cu brazda. Nu era în joc
atât memoria oamenilor, cât memoria pământului. În
îmbulzeala aceea aveai parte de cele mai dureroase
bobârnace. Erai deasupra femeii pe care ţi-a arătat-o
norocul, te străduiai, tocmai când simţeai şi plăcere şi
durere, te pocnea un alt picior peste tâmplă, îţi zgâria
urechea o cataramă, un şnur, o botină. Totul depindea
cum îşi ridicau picioarele femeile, cât de vrăjite, de captate
erau de dorinţele lor şi de cât de mare le era nebunia.
Pentru că acolo, în trupurile acelea era numai demenţă.
Femeile se răşchirau mai să-şi rupă şalele, îşi lăbărţau
picioarele, nu luau aminte la cei de alături, în sminteala
lor se întindeau şi peste locul celeilalte.
Aţi văzut vreodată cum arată o femeie posedată de
diavolul cu măciuca în mână? I se dau ochii peste cap, îi
piere lumina, globul ocular o ia razna, irisul, corneea,
cristalinul se ascund după pleoape, ochiul se răsuceşte şi
se răstoarnă ca o minge şi la vedere iese partea cealaltă,
ţinută până atunci în fundul găvanelor. Femeia scoate un
şuier. Plămânii sunt ca burduful unui cimpoi. Şuierul
ţâşneşte prin trahee, plesneşte amigdalele, limba, izbeşte
dinţii şi buzele. Nu are nicio noimă, nici nu ar putea să
aibă, dar aşa ni se pare doar nouă. Şuierul acela creşte ca
şi vântul, întâi o pală surdă, un ţiuit, apoi o bătaie uşoară,
ridică paie, frunze uscate, ca apoi, deodată, să treacă peste
noi, peste acoperişuri, să ridice ţigle, să împrăştie stoguri
prin poieni, să înalţe valuri pe Dunăre, să scufunde bărci.
E ca un vifor, stăpâneşte-l cine poate.
Din grămezile acelea de oameni încolăciţi se auzeau
icnete, câte un geamăt urmat de un oftat, mai rar câte un
chicotit sau scâncet, nu se tânguia nimeni, sunetele veneau
din străfunduri, din bojoci, erau îndesate.
Cu un ceas înainte de a se strecura lumina în colibă
printre crengi şi nuiele, de afară se auzeau cântecele
preoţilor, a imamilor, şi lumea revenea cu picioarele pe
pământ. Coboară de sus, din al şaptelea tărâm al raiului,
unii coboară lin, alţii se prăbuşesc. E mare deosebire între
locurile unde au zăbovit o noapte şi coliba din crengi,
frunze şi nuiele. Sus e o muzică divină, îmbrăţişări
fierbinţi, trupuri moi, supuse, jos e pământul gol, răvăşit.
Împerecherea e a doua natură a omului, dacă nu prima.
Dacă smulgi un bărbat din braţele unei femei, devii
duşmanul lui de moarte. Dacă tragi de picioare o femeie
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de sub trupul bărbatului dorit, ai parte de cele mai crunte
blesteme. Dorinţa e suverană.
Dar un astfel de obicei ritual, are scopul de a ucide
iubirea. Când preoţii intră în colibă, bărbaţi, femei, trebuie
să alerge la locul dintâi. S-ar crede că sunt ruşinaţi de cele
făptuite la adăpostul întunecimii şi se reîntorc la locul
plecării pentru a nu fi bănuiţi. Nici vorbă.
Nu sunt lăsaţi de capul lor, nimeni nu mai are vreo
încredere în judecata lor. Nu au permisiunea de a rămâne
alături de trupul pe care, o noapte întreagă, l-au mistuit.
Trebuie să se depărteze degrabă de acela, să se aşeze la
locul din ajun, ca a doua noapte, prin bezne, să înceapă o
altă goană în căutarea unei alte perechi. Preoţii au grijă să
însemne locul de pe pământ unde s-a aşezat fiecare în
prima seară, să nu înşele, să nu stea în altă parte, să nu se
apropie de perechea din noaptea de dinainte.
Amestecul cu aceeaşi persoană e primejdios. E
primejdios de prima oară, dar devine şi mai primejdios
dacă se repetă. Riscul este sămânţa bărbătească. Sămânţa
sădită în pântecul femeii dă roade în suflet, nu s-ar crede.
Niciun tratat de medicină nu pomeneşte acest lucru. O
înfăţişează ca şi cum ar fi un sâmbure oarecare. Bătrânii
spun că dragostea vine după cununie şi vorbele acestea
cuprind mult adevăr. Sămânţa goneşte indiferenţa unei
fecioare pentru bărbatul hărăzit. Cea care din nepăsare se
lasă posedată, de îndată ce sămânţa îi umezeşte pântecul,
se luminează şi are alţi ochi pentru perechea de timpul
nopţii. Astfel a fost întocmit omul de Dumnezeu şi de
Allah în bună înţelegere, ca şi cum ar fi semnat un pact
înainte de Facerea lumii.
Seraschierul Ghenci Ali s-a răzgândit şi nu a mai
adunat lumea pentru acel obicei ritual de întemeiere al
aşezării musulmane. Ar fi purtat noroc sămânţa scursă în
ţărâna insulei, seraschierul nu avea nicio îndoială, ştia să
aprecieze puterea ei de a naşte o aşezare viguroasă, care
să dăinuie peste ani, până la sfârşitul lumii sau până la
sfârşitul insulei.
În locul acesteia, a poruncit să fie aduşi o sută de
berbeci şi o sută de oi. A trimis ienicerii în sus pe Cerna,
la Iablaniţa şi la Bozovici, la băcui, gugulani şi almăjeni,
lor li se dusese buhul că le stau grămadă turmele, că se
încălzesc şi dorm între blănurile miţoase ale oilor. De la
băcui, almăjeni şi gugulani s-au hrănit sute de ani
otomanii, au mâncat şi digerat turme de oi şi berbeci,
numărul lor nu poate fi cuprins în nicio carte, pentru că
oricât te-ai chinui să ghiceşti câte au fost, tot ai greşi. Sute
de ani prin stomacul încăpător al soldatului otoman s-a
scurs carnea de oaie, tone, mii de tone, a înghiţit berbeci
cu duimul, i-a mestecat cu luare-aminte să nu treacă
neobservată vreo îmbucătură, o înghiţitură trebuia tratată
cu tot respectul.
A ales să facă astfel, pentru că acel obicei ritual punea
dragostea la zid şi el nu dorea asta. Dacă între cei din
colibă se înfiripa iubirea, cei doi erau condamnaţi la
moarte. Erau închişi într-o casă de lemn, anume
construită pentru supliciul lor, şi casa era incendiată.
Ardea până la temelii şi împreună cu ea ardeau de vii şi
cei doi. Dragostea se pedepsea aspru, prea aspru, îşi
spunea Ghenci Ali, el care-şi iubea nevestele şi le
drăgostea abitir. Dar, e adevărat, în chinurile focului cei
doi aveau norocul să moară îmbrăţişaţi, având parte de
cea mai frumoasă moarte. În semn de respect pentru
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iubire, dar şi în semn de respect pentru ultima dorinţă a
condamnaţilor, celor doi li se îngăduia să se iubească
pentru ultima oară. Şi credincioşii adunaţi în jurul casei
de lemn, ascultau cu smerenie gemetele dinăuntru, ale
celor doi, înfierbântaţi pentru ultima oară. Pentru că
iubirea era râvnită, ca orice alt lucru interzis.
Dar seraschierul Ghenci Ali nu vroia ca dragostea să
sufere, să fie oprimată şi alungată. Dacă s-ar fi întâmplat
una ca asta în insulă – numită încă Carolina la ora aceea,
iar mai târziu Ada Kaleh – ea, cea reprezentată de petecul
ăsta de pământ, ar fi avut de pătimit până la sfârşitul
existenţei sale.
În loc să se dedea acestui ritual ce reprima iubirea, o
înăbuşea, îi curma viaţa de la naştere, cu bestialitatea celui
ce-şi ucide copilul abia ieşit din pântecul mamei,
seraschierul Ghenci Ali a făcut alte două fapte mult mai
potrivite pentru viitorul insulei< şi-a iubit nevestele în
clădirea comenduirii construită cândva de baronul
Casttner şi a pus toată suflarea musulmană să se înfrupte
din berbecii băcuilor, gugulanilor şi almăjenilor şi să se
roage ca la Sărbătoarea Jertfelor, ca cerul să se deschidă şi
să li se arate Cartea Destinelor. Asta pentru a scrie pe
tăblia ei câteva cuvinte despre noua insulă Ada Kaleh.
După ce nemţii s-au topit în zare, urcând cu ceamurile
şi şeicile lor Dunărea spre Viena, Ghenci Ali a năvălit în
clădirea comandamentului.
Eu, Deli Papaz, răspopitul, peste două zile musulman
sadea, ce voi fi botezat prin circumciziune de preotul Salih
Regep, am studiat istoria insulei şi a cetăţii.
Comandamentul cetăţii a fost aici, chiar aici.“ Şi Deli
Papaz a arătat cu mâna şi cu degetul arătător îndreptat
spre podea< „Aici unde stăm noi acum, aici unde e acum
moscheea.“
Deli Papaz era convins că nimic nu este întâmplător.
Seraschierul Ghenci Ali avea planuri mari. Nu e singurul
din lume, mereu apar printre noi vizionari, dar unora le
reuşeşte. El a întrevăzut viitorul, ştia câte ceva, bănuia mai
precis unele lucruri despre soarta insulei şi a purces la
treabă.
Seraschierul Ghenci Ali ştia că acolo va fi viitoarea
moschee. Şi în vreme ce afară, în cetate şi în afara ei, se
aprindeau focurile pentru kebab şi se auzeau strigătele
disperate ale berbecilor sacrificaţi, iar preoţii din Cladovo,
Vidin şi Orşova îşi uneau vocile în rugăciuni cântate,
Ghenci Ali a intrat în clădirea comenduirii cu toate cele
cinci neveste, însoţite de servitoarele lor, în frunte cu cea
mai importantă dintre ele, sultan valide.
„Ghenci Ali, seraschierul era în fruntea şirului“,
continuă Deli Papaz. Pentru el toate amănuntele erau
importante, se întemeia aşezarea musulmană, i se puneau
temeliile.
„Seraschierul simţea că mintea i se învolbură, creierul
lui scotea scânteieri, îi jucau lumini prin faţa ochilor. Era
conştient de tot ce se întâmplă şi de rolul său. Călca cu
băgare de seamă, parcă plutea pe valuri, din când în când
se legăna, îşi pierdea cumpăna, dar se îndrepta repede. Se
uita duios la femeile sale, le sorbea din ochi nu numai
pentru frumuseţea lor, de care el era încredinţat, dar şi
pentru că tocmai ele aveau să rostuiască prima aşezare
musulmană ce avea să dăinuiască până la sfârşitul lumii.
Era încredinţat că aşa va fi, Cartea Destinelor trebuia să
se adeverească. Allah a avut grijă să consemneze acolo
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câteva cuvinte despre insula Carolina, metamorfozată în
Ada Kaleh – Insula Cetate. Allah sau altcineva, dacă a
existat acest altcineva, care a avut norocul ca la
Sărbătoarea Jertfelor să i se deschidă în faţă Cartea
Destinelor, a însemnat câteva cuvinte despre insulă.
«Yeni bir yerleşim kurarız!» îşi repeta seraschierul, în
vreme ce păşea prin odăile comenduirii, cândva austriacă,
şi avea o călcătura grea de om cu scaun la cap. Trecea
printr-un coridor lung, gândindu-se că doar cu o zi în
urmă pe aici treceau ofiţeri austrieci ce purtaseră până în
pragul Gherdapurilor, până la marginea imperiului lor,
speranţele de a învinge Semiluna şi de a cuceri Europa.
«İşe yaramaz bok parçası!» se gândi el la colonelul
Kehremberg, a scăpat ca prin urechile acului de
spânzurătoare sau de ţeapă, el, seraschierul Ghenci Ali nu
era hotărât care din ofiţerii austrieci să fie spânzurat, care
tras în ţeapă, care ars de viu. «Pentru că nu mai asta
meritau!» a strigat el în gura mare de unul singur.
«Hepinizi beceririm!», să vă trec pe toţi prin ţeapa
mădularului meu, s-ar traduce, a mai adăugat el o
înjurătură ca în armata otomană şi pe care ienicerii o
rosteau când înfigeau steagul cu semilună pe creasta unei
cetăţi tocmai cucerită.
Era şi o seară frumoasă, Ghenci Ali a ieşit pe balconul
comenduirii, era cea mai frumoasă seară din viaţa lui, unii
şi-o câştigau cu sânge, alţii cu părţi din propriul trup, un
ochi, o mână, un picior, alteori capul. El nu a făcut altceva
decât să ordone artileriei să tragă şi să numere câte
ghiulele se sparg de zidurile cetăţii, să vadă cum altele
sfârtecă oameni şi bucăţi zboară prin aer şi în Dunăre. Un
adevărat noroc, «Kahretsin!», v-am făcut-o. Poate că Allah
l-a răsplătit pentru că tocmai îşi iubea nevestele spre
mulţumirea Sa, a Celui de Sus. Aşa trebuie să fi fost, îşi
spunea el în barbă, pentru că cei doi emisari ai colonelului
Kehremberg au pornit şi au sosit tocmai când el era în
mijlocul haremului.
Peste insulă se lăsa înserarea, ce zi!, ce zi am trăit! se
felicita seraschierul, un întuneric se ridica dinspre
Gherdapuri, de la Soare răsare şi se retrăgea spre Soare
apune, spre Orşova şi Cazane, focurile aprinse de ieniceri
pâlpâiau deja pentru kebabul ce avea să fie prăjit la foc
mic. Ienicerii aveau iataganele scoase din teacă, le înfigeau
în berbecii despuiaţi de lână, de blană, numai cu carnea
şi sângele la vedere. Berbecii trebuiau să îşi dea suflarea,
inimile lor încetau să bată pentru fericirea lui Allah şi a
noastră, o viaţă nouă începe printr-un sacrificiu. Moartea
trebuia să dăruiască viaţa şi dacă au fost lipsiţi de sacrificii
umane, dacă nu au izbutit, aşa cum şi-ar fi dorit, să
despice ţestele nemţilor, să împrăştie bucăţi de creier pe
zidurile cărămizii ale cetăţii şi apoi să le arunce trupurile
în Dunăre pentru că nu mai erau folositoare, ei au dăruit
cuceritorilor ultima suflare, trupurile lor inerte nu mai
slujeau la nimic.
Când Ghenci Ali s-a desprins de balustrada
balconului, ienicerii, dezbrăcaţi până la brâu, ţineau
iataganele deasupra flăcărilor cu berbeci înfipţi în oţelul
lor sclipind în lumina pălălăilor. Focul împresura carnea
dulceagă, grăsimile ţâşneau şi se prelingeau de-a lungul
berbecului înroşit, îl scăldau, îl îmbibau cu osânză
fierbinte. Moartea berbecilor era o moarte adevărată,
pentru un ostaş al Semilunii erau potrivnici dovediţi,
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învinşi şi ucişi, ce urmau să le bucure stomacurile ca o
binemeritată răsplată.
Femeile sale au stabilit fără nicio ezitare unde avea să
fie Haremlâcul, odăile lor, unde aveau să-şi facă veacul şi
îşi vor primi stăpânul. Încăperea unde altădată baronul
Casttner se încuia pentru a-şi iubi baroneasa în linişte,
fără martori, pătrunzând în vintrele ei în închipuirea lui
doborâtă de dorinţe, avea să fie iatacul unde fiecare dintre
neveste, atunci când avea să-i vie rândul, după condica
ţinută cu dinţii de cea mai importantă dintre ele, sultan
valide, va urca în patul pufos alături de soţul ei. Tot
nevestele au găsit cea mai potrivită odaie pentru a sluji ca
baie rituală, unde apa încălzită de servitoare devotate avea
să le cureţe trupurile lor şi al stăpânului, înainte şi după
împreunare.
Dar seraschierul Ghenci Ali a intrat în Selamlâc. Au
fost acolo cu doar o zi, două, înainte, încăperile
comandamentului unde se coceau ordinele. Mai rămăsese
în mijlocul odăii comandantului, a colonelului
Kehremberg, o singură masă din lemn de nuc lăcuit şi un
fotoliu adânc în care s-a prăvălit seraschierul.
Primul gând ce i-a venit în minte a fost moartea.
Fiecare om se sfârşeşte după cum îi este scris, ştia bine
acest lucru seraschierul. Îşi dă duhul nu când îşi închipuie
el că i-a venit vremea, ci când îi soseşte sorocul. Colonelul
Kehremberg avea să moară, de asta seraschierul era sigur.
Nu l-a spânzurat el, seraschierul, pe un eşafod ridicat în
mijlocul cetăţii, aveau să-l spânzure austriecii în numele
unui imperiu ce s-a simţit trădat. Imperiul a trăit şocul, a
fost cutremurat, după care a început să spumege de furie.
Cum? Lasă fără luptă o cetate ridicată cu trudă şi tocmeală
de meşterii şi oştenii imperiului şi socoteşte că va fi
îmbrăţişat şi bătut pe umăr de cel mai sângeros împărat,
Carol al VI-lea? Marele bărbat de stat însă, nu ştie că totul
a fost la pus la cale de altcineva. Nu va accepta niciodată
că acesta a fost Allah. L-a silit să ajungă până la această
insulă, lăsând o dâră groasă de sînge de-a lungul Dunării,
să ridice aici o cetate la prima vedere inexpugnabilă, să
stea sub ploaia de bombe năucitoare a Semilunii, ca apoi
să urce insula şi cetatea pe o tavă şi să o întindă cu o
uşoară plecăciune celui mai aprig duşman. Din capul
locului, totul a fost o lucrătură! Colonelul Kehremberg a
dus la capăt o sarcină scrisă cu un condei sfânt în Cartea
Destinelor. Chiar şi el, colonelul, a fost înscris în această
Carte sfântă cu tot cu guta lui şi cu urmele de urină caldă
de pe pantaloni.
Seraschierul era afundat în fotoliu şi continua să
reflecteze la moarte. Nu e mare lucru de capul ei, de
moartea asta, îşi spunea Ghenci Ali. Omului îi merge cât
îi merge, respiră, se uşurează, îşi pătrunde nevestele, toate,
pe rând, întregul harem, dar ulciorul nu merge de multe
ori la apă. Într-o bună zi, într-o clipită, pe care el nu are
de unde să o ştie dinainte, «Lanet olsun!» păleşte, dă ochii
peste cap, se crispează, răceşte, braţele, fălcile, gura,
picioarele rămân aşa crăcănate cum l-a prins moartea.
Îl lasă crăcănat şi fără suflare! Ce rămâne în urma lui?
Nişte neveste ce nu au voie să-l însoţească pe ultimul
drum, dar au tot dreptul să-l jelească, să bocească până îşi
rup şi îşi scuipă plămânii, până li se stoarce lumina din
ochi. Dar, şi ele îl jelesc numai cât leşul lui mai este în casă.
Când este urcat pe o targă şi dus la cimitir, şi după aceea,
nu mai au voie să scoată vreun sunet. Dar rămân nealinate
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şi zdrobite, lipsite de mangealâcul pentru care ele trăiau
clipă de clipă. Pentru că singura lor datorie era să-şi
servească stăpânul în chip ireproşabil. Să-l spele, să-i
mângâie bărbăţia până când ea, bărbăţia se ridica şi se
înfoia ca un cocoş cu creasta roşie. Cu cât era mai pieptos
cocoşul, cu atât erau ele mai mândre.
Pentru neveste, moartea stăpânului era pusă pe seama
unui blestem. Blestem pe capul lor, nu pe al lui! De acum,
ele erau silite să-şi reverse dorinţele peste femeile din
harem, să se agaţe cu disperare una de alta, să suporte
fiecare nebunia celeilalte, după ce cu greu îşi suporta
propria nebunie. La mare preţ ajungea belibarezul de
catifea cu boaşe din vezică de berbec umplute cu apă
fierbinte. Era o artă şi asta, şi erau nevoite să-i desluşească
tainele.
Până într-o zi când le venea şi lor rândul. Ultima clipă,
ultima suflare, ultimul horcăit. Erau luate pe sus, învelite
într-un cearşaf, aruncate într-o groapă săpată în formă de
cizmă, sub un strat proaspăt de pământ.
Totul este moarte şi sex, îşi spuse seraschierul, era
oştean şi trăia cu moartea în desagă, de când lua arma în
mână, oşteanul se înfrăţea cu moartea. Era silit să o facă,
altfel nu se putea. Când îşi desfăcea desaga o zărea acolo,
pitită într-un colţ. Ştia că va veni momentul când ea avea
să-l înşface de gât să-i zdrobească mărul lui Adam, să-şi
înfigă în ceafa lui ghearele de animal neînduplecat, gheare
ascuţite anume, cu meşteşug, aşa cum şi el îşi ascute
iataganul.
Cu moarte şi sex el se gândea să întemeieze aici, în
insula Carolina, o aşezare orientală, ceva ce ar fi adus cu
Istanbulul, cu Anatolia, un orăşel unde oamenii să trăiască
cu dreapta credinţă în Allah şi în unicul său profet
Mahomed. Dar îl vroia veşnic, cu o viaţă mai lungă decât
a baobabului ce nu apucă decât cinci mii de ani, sau a
chiparosului cu cei trei mii de ani ai săi. Chiparosul?
Insuflă viaţă lungă şi s-a gândit chiar de a doua zi să
planteze câţiva pe toate laturile insulei. Chiparosul ia cu
sine insula şi o trage în urma sa primele trei milenii, după
care altcineva va avea grijă să semene alţi chiparoşi şi tot
aşa, până la sfârşitul lumii, până la Apocalipsa după
Mahomed.
Moartea şi-a făcut datoria numai pe jumătate, pe
colonelul Kehremberg l-a lăsat să-i scape printre degete,
îl vor răzbi ceilalţi, oamenii lui, pentru care a înfruntat
foamea, guta şi toanele băşicii udului. Spânzurat pe un
eşafod ridicat în cetate sau cu capul tăiat dintr-o singură
mişcare a călăului, sângele lui scurs ar fi îngoşat şi hrănit
ţărâna insulei.
Fruntea seraschierului Ghenci Ali era încinsă. Nu a
luat aminte că o slugă i-a aşezat în faţă un berbec cu
carnea încă fierbinte, cafea şi şerbet şi că dinspre uşile
haremului năvălea un miros de ambră. Haremul este o
divină creaţie a lui Allah şi a unicului său profet
Mahomed, îşi şoptea în barbă Ghenci Ali privind spre
uşile din spatele cărora răsărea mirosul de ambră.“
Aici, în acest punct al povestirii Deli Papaz s-a oprit.
Şi-a tras sufletul. A dat peste cap încă o ceaşcă de cafea,
era de acum rece, Sefidin nu s-a mai învrednicit să o
încălzească. Noaptea nu s-a mişcat din loc, beznele erau
aceleaşi guri negre de animal turbat. La Ada Kaleh nu mai
erau nopţi obişnuite. Luna nu se mai arăta de o vreme, era
sfârşitul lumii şi ea a fost prima înghiţită de diavoli.

Poesis

„Chiar aşa, şi-a zis Ghenci Ali, haremul a fost o minunată
născocire a profetului Mahomed. Din fericire a fost dat
numai bărbaţilor, dacă ar fi avut parte de un harem şi
femeile, lumea s-ar fi întors cu susul în jos. Asta ar fi
însemnat ca şi sultanul să fie o femeie, ceea ce e o
blasfemie aruncată în creştetul credincioşilor lui Allah. E
de neconceput, dar nimic nu ne împiedică să ne
închipuim cum ar fi stat lucrurile. Stăpâna şi-ar fi condus
familia de bărbaţi după reguli stricte, regula de a intra în
iatacul ei ar fi fost ţinută de cel mai grozav dintre soţi,
primul dintre ei. Iar regula aceasta nu ar fi avut nimeni
dreptul să o încalce, ordinea înscrisă în condicuţă, în
registru, nu putea fi sfărâmată de nimeni. Cel căruia îi
venea rândul, trebuia să fie dinainte pregătit ca mădularul
lui să nu o ia razna. Aici, e aici! Bărbatul care nu ar fi fost
în stare, ar fi fost biciuit. Trecerea cea mai mare ar fi avuto soţii priapici.
Cu un harem de bărbaţi, în insulă nu s-ar fi întemeiat
niciodată o aşezare. Bărbaţii nu pot fi întreţinuţi ca o
şleahtă de carne vie, armatele de femei din spatele lor
aveau ca temei să-şi sprijine stăpânul, el se căţăra pe
umerii şi sânii lor şi puterile lui se năşteau din
întunecimile de sub pântecul lor. În pântecul unei femei
este dogoarea ce satură bărbăţia şi în care se concep
urmaşii stăpânului. Poligamia a fost invenţia ce a dat forţa
musulmană, iar după ce ea a fost interzisă de Kemal
Atatürk, Semiluna s-a pleoştit, stejarul s-a ofilit. Cu o
singură nevastă, bărbatul s-a uscat pe picioare, îi lipseau
energiile celorlalte soţii, la fel a păţit şi ţara.
Un harem opreşte desfrânarea. Desfrânare înseamnă
ca bărbatul năuc de pofte să ridice poalele unei femei
străine. Asta se întâmplă numai la ghiauri, la
necredincioşi. Un harem cu cinci neveste asigură
statornicia. Ele se schimbă zi de zi în iatacul stăpânului,
ceas de ceas, una o urmează pe cealaltă, dacă una din ele
seacă precum un râu, cealaltă vine cu valuri înspumate.
Lumea a cunoscut degradarea numai după ce au
dispărut haremurile, dar seraschierul Ghenci Ali nu avea
de unde să ştie că într-o bună zi oşteanul otoman nu se va
mai bucura de dezmierdările şi dragostea mai multor
neveste. Aşa e omul, ştiind că alături, în haremlâc îl
aşteaptă cinci neveste dornice, nu îi trece prin minte că
într-o bună zi ele vor dispărea ca fumul şi în locul lor va
rămâne doar una singură, obosită, stoarsă de necazuri, de
viaţă, de boli, dorindu-şi cu ardoare un somn lung şi
odihnitor în locul unui bărbat pus pe fapte mari. Bărbatul
va trăi neostoit ca un eunuc cu o crăpătură pentru urinare
în locul bărbăţiei, tăvălit în fel şi chip de toate dorurile,
turbând de dorinţe la fiecare casă, în fiecare sat, năvălind
prin grajduri, trântind printre paie şi asudând deasupra
gospodinelor ce-şi mulg vacile, semănând prin toate
colţurile lumii copii cu chipul credincioşilor lui Allah.
Fără harem, bărbatul va trăi ca un eunuc flămând,
trecându-şi nopţile în chinurile unor vise, îmbrăţişând
femei cu cărnuri fierbinţi.
Seraschierul era departe de o astfel de năpastă. A
trecut pragul haremului cu gândul la misiunea sa de a
aşeza pe petecul acesta de pământ dreapta credinţă în
Allah şi în unicul său profet Mahomed.
Nu ştia să o facă altfel decât prin moarte şi sex. Şi
moartea şi sexul pândeau prin toate colţurile, trebuia doar
să întindă mâna, să le stârnească. Ienicerii măturau insula
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cu iataganele înfipte în berbecii deja rumeniţi, erau
broboniţi de căldura focului şi de căldurile nopţii de vară
şi trebuia doar un semn ca ei să se năpustească asupra
satelor din jur, de o parte şi alta a Dunării, ca să culeagă
nevolnici şi nevolnice, oameni prăpădiţi, supuşi unei sorţi
vitrege. Sângele lor ar fi îndestulat pământul insulei pentru
mileniile următoare.
Tot el, seraschierul, la un singur semn putea să trimită
armata sa de ieniceri să adune femei de toate vârstele, de
la fetişcane la femei mature cu experienţa bărbatului,
câştigată în nopţi aprinse de doruri. Nu era nevoie să
ispiteşti prea multă vreme ienicerul cu femei aduse de
soartă, deodată, pe nepusă masă în braţele sale. Spuma
bărbătească s-ar fi întins printre smochini, migdali,
măslini, hrănind insula.
Dar, nu! Seraschierul Ghenci Ali vroia ca el, chiar el,
cuceritorul insulei Carolina, să însămânţeze insula. Lui ia fost dat să pună primul piciorul pe pământul ei în
fruntea haremului său şi a unei numeroase armate de
ieniceri, înarmată cu tunuri şi iatagane.
Şi păşind în coridorul întunecos, construit aşa de
priapicul baron Casttner cu gândul la baroneasa sa, îşi
mângâia barba deasă, uşor căruntă la margini. La vreme
de război, seraschierul nu şi-o rădea, o lăsa să crească în
voie, era semn de bărbăţie, vitejie şi înţelepciune. Ei, ei, pe
timp de pace era altceva. Îi rădea cu grijă ţeasta un bărbier
adus din Pera, la fel mustăţile, nu aveau permisiunea să-i
atingă buzele, bărbierul îi smulgea şi părul de la subsuori,
din nările lui vultureşti şi din urechi.
Nu s-a oprit decât în baia unde soţia principală, Ana
karisi, era deja înconjurată de celelalte patru, cu apa
pregătită, încălzită într-un cazan mare, să-l cureţe din
creştet până în tălpi, aşa cum se cuvine, să-i purifice şi săi trezească reteveiul. Cu un kaftan în jurul umerilor şi a
brâului Ana karisi l-a condus în iatacul haremlâcului,
împodobit cu covoraşe şi blănuri de oaie, până la patul
adânc, cu perne moi şi mătăsoase.
Seraschierul s-a întins pe spate cu un oftat greu, ca la
capăt de drum. De acum, insula va fi un capăt al
Semilunii, va fi o bucată din baclavaua imensă care este
imperiul supravegheat şi ocrotit de Allah, pe limba aceasta
de pământ adusă de apele Dunării şi aşezată pe stânci
trainice. Allah a creat-o, Allah îi conduce destinul! Şi
totuşi era nemulţumit seraschierul, colonelul Kehremberg
a scăpat prea uşor, eşafodul ridicat pentru executarea sa
la Viena nu era o alinare pentru comandantul care era
Ghenci Ali. Şi în gând, acolo unde se nasc imaginile, l-a
văzut pe colonel bălăbănindu-se în ştreang, în bătaia unui
vânt straşnic venit din josul Dunării.
De afară se auzeau ienicerii, aveau voci răguşite şi
guturale de pe urma umezelii apelor, a unor pale
răcoroase iţite din spatele Alionului, dealul pe care el în
ajun şi-a aliniat bateriile ce au scuipat foc asupra insulei.
A fost sigur de la primul foc al tunurilor că va readuce
cetatea în imperiul lui Allah, îşi spunea el continuând săl vadă pe colonelul Kehremberg aninat în ştreang, în timp
ce prima dintre soţiile lui a apărut în uşa iatacului adusă
din spate de Ana karisi, cea mai devotată dintre nevestele
sale.
Era prima dintre soţiile sale înscrisă în registru, el nu
avea niciun drept să se amestece şi să schimbe ordinea,
nici el, nici cea mai importantă dintre neveste. Aceasta
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trebuia să respecte şirul, altfel o găseau, oriunde s-ar fi
ascuns, blestemele celei lăsate de izbelişte, dacă era
condamnată să trăiască şi câteva ore fără catargul
stăpânului. Şi era un chin mare. Se vedea acest lucru dacă
stăpânul îmbătrânea şi i se scurta sau i se veştejea
trandafirul. Casa se umplea de strigăte, de obiecte trântite,
de nasuri alungite până în cutele frunţii, de urechi
înroşite, de gemetele kadânelor care se păruiau, îşi
înfigeau pumnii una în părul celeilalte, se suduiau, se
loveau cu ce le venea la îndemână, îşi scoteau ochii, se
trânteau la pământ şi îşi scuturau nervos picioarele
încălţate în papuci, îşi rupeau şalvarii, îşi zdrenţuiau
caftanele împodobite cu fire de aur şi de argint, pentru că
nimeni şi nimic nu le mai alina disperarea. Fiecare dintre
ele era o floare ce trebuia grabnic udată, altfel pe tulpini îi
creşteau ţepuşe.
Nu trebuia să se uite cu luare aminte, ştia că în pat se
strecoară Ayle. Seraschierul era încă pe spate, privea
tavanul cu rotocoalele lui pictate, poate erau nişte labe de
leu sau de panteră sau poate doar nişte râuri care se
încrucişează şi se depărtează, dar nu stau o clipă locului.
Oricât de mult te ajuta închipuirea, nu le dădeai de capăt.
Dar o simţea pe Ayle lângă el, era un sac de nervi şi din
clocotul ei se ridicau furnicături ce-l încingeau şi pe el.
Avea şi o răsuflare repezită, respira scurt, întretăiat. Ardea.
Ghenci Ali simţea cum se rostogolea spre el dogoarea
femeii, era ca un abur fierbinte ce-i trecea lin peste tâmple.
Fără să se întoarcă, a întins mâna şi a atins întâi un şold,
apoi pântecul încins. Nu era grăsuliu şoldul, nici pântecul.
Ayle era suplă, viaţa din harem nu i-a împlinit silueta.
Pesemne că orice încercare de a-i îngroşa mijlocul era
curmată de focurile dinăuntrul ei. Ea, în întregime, era o
flacără, un foc nestins. Privindu-i pântecul, cu puţină
fantezie întrezăreai cum ovarele şi uterul îi ard înăbuşit.
Ayle gângurea, şoptea ceva şi vorbele o înecau.
Seraschierul Ghenci Ali nu se împăca cu gândul că la lăsat scăpat pe Kehremberg. Nu trebuia să aştepte, prea
multă răbdare la război strică, când simţi slăbiciunile
adversarului trebuie să-l loveşti fără milă. Să-l loveşti acolo
unde este mai fraged, să-l loveşti până dă un pas înapoi,
până tremură de neputinţă. Asta este arta războiului, se
învăţa şi la Şcoala Patriarhiei din Constantinopol.
A întins braţul stâng şi femeia şi-a culcat fruntea şi sa aciuat la pieptul lui. Avea un păr negru, unduirile lui îi
curgeau şi lui pe braţ. Avea sâni mici Ayle, îi plăcea să îi
mângâie, sfârcurile erau şi ele ca un pripon, tari, sânii
când îi apăsa cu buricul degetelor avea tăria pietrei, păreau
sculptaţi cu tâlc, nu de oricine, ci de un sculptor însufleţit
de o altă idee despre frumuseţe decât majoritatea
bărbaţilor, preocupaţi de femei planturoase. Îi prindea în
podul palmei, îi strângea, vroia să vadă dacă au un dram
de elasticitate şi de fiecare dată constata că nu, nu erau
nişte mingi.
La fiecare mişcare a sa Ayle se încorda şi scotea un
geamăt ce părea mai degrabă un şuierat. Seraschierul era
sigur că de dincolo de uşile iatacului celelalte neveste
trăgeau cu urechea, în frunte cu Ana karisi, cea care era
numai ochi şi urechi ca stăpânul să fie iubit cu dăruire de
toate nevestele. Bănuia că şi Ayle ştia că ele sunt dosite în
spatele uşilor şi a draperiilor grele, negre, şi îi sorb fiecare
cuvânt sau sunet scos în braţele stăpânului.
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Dar Ghenci Ali mai ştia ceva. Nu se putea să nu ştie,
nu era legat la ochi. Ayle aştepta cu sufletul la gură
împreunarea lor, şi în orele de aşteptare aduna
simţăminte, care acum se descărcau. Era greu să intri în
hăţişul lor şi să te dumireşti. Erau amestecate ca într-o
pădure deasă. Îi erau îndesate şi în inimă şi în pântec.
Şi-a purtat buricul degetelor, apoi palma peste pântec
şi a coborât încet spre vulvă. Ayle a icnit, apoi a scos un
ţipăt scurt, părea că a fost atinsă de un capăt de urzică.
Şi în vreme ce o mângâia, seraschierul se gândea iar la
întâmplările din ajun. Se uita de dincolo, de pe malul
stâng al Dunării, din buza cortului său rozaliu, în vreme
ce nevestele se odihneau pe divanurile moi aduse de el de
la Istanbul. Vedea insula Carolina înarmată până în dinţi
de austrieci şi simţea de pe atunci zădărnicia. Soldaţii ei
se ascundeau atât de bine că nu puteau fi dovediţi şi din
când în când aruncau câte un nour de pulbere albă ce
anunţa o lovitură năprasnică de ghiulea. Nu i-au nimerit
niciodată cortul şi norocul ăsta îi întărea credinţa în Allah.
Nu credea să fie noroc, era Allah. Dar îi dădea curaj grija
lui de a găsi locul cel mai potrivit pentru viitoarea
moschee din insulă.
Îi mângâia, mai degrabă îi dezmierda vulva în sunetele
sacadate, şuierate de Ayle. Primul care i-a vorbit despre
depilare a fost hogea din Pera, leagănul copilăriei sale. Aici
a mers întâia oară la un mekkteb, la o şcoală, unde a
învăţat să caligrafieze, aici a trecut prin circumciziune. E
un hop, e o suferinţă, dar nu poţi intra în rândul bărbaţilor
fără suferinţă, ca la ghiauri. Niciun ghiaur nu va ştii
vreodată că a fost cu adevărat botezat. Hogea avea mişcări
largi, era sfătos, dar era şi înţelept. Avea Coranul şi
Mahomedia în degetul mic.
Părul e scârbavnic spunea el copiilor, e moştenirea
păcatului primordial, cel făptuit de Adam, primul om de
pe pământ şi de Eva, a doua, în ordinea în care a făcut
Allah oamenii. Nu erau decât ei doi, Adam şi Eva şi nu se
putea să nu facă cea mai mare prostie a vieţii lor. Dacă
exista şi un hoge cu ei, nu numai diavolul, alta ar fi fost
istoria omenirii.
Hogea avea dreptate, era şi puţin hâtru, dar cuvintele
lui ascundeau şi multă chibzuinţă. Diavolul l-a găsit pe
Adam într-un moment nepotrivit. Sunt clipe când omul
trăieşte halucinant, este îmbiat de minunate parfumuri,
când vânticelul îi aduce şi îi plimbă peste frunte şoapte
diafane, doar trăia în rai, trebuie să înţelegem acest lucru.
De diavol să vă feriţi întodeauna, i-a povăţuit hogea.
Adam nu a avut parte de sfaturi înţelepte. Dacă avea, era
cu luare aminte la vicleniile lui.
Diavolul a jucat scena vieţii lui, a mimat tristeţea cu o
prefăcătorie de care numai un diavol era în stare. Sunt
spăimântat de momentul ce va veni, a şoptit el îndurerat.
Într-o bună zi sufletul va ieşi din trupul meu şi totul se va
sfârşi, tinereţea, viaţa, frumuseţea. Când sufletul dispare,
trupul se veştejeşte.
Allah şi viaţa ne învaţă că lucrurile stau întocmai, dar
Adam auzea pentru întâia oară despre moarte. De atunci
oamenii se îngrozesc când li se vorbeşte de moartea lor.
Dacă moartea le bântuie gândurile, o alungă degrabă şi îşi
fac curaj, moartea poate să înhaţe pe oricare om din jurul
nostru, dar niciodată nu ne poate răpune pe noi!
Cutremurat, Adam s-a uitat neputincios în jur, deci
avea într-o bună zi să rămână fără suflet şi să putrezească,
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cu fiecare minut pielea să i se scorojească şi trupul său să
răspândească duhori? Hei, i-a strigat atunci diavolul, vezi
pomul de grâu? Ia un bob, măcar un bob şi înghite-l.
Adam l-a privit înfricoşat, din pomul de grâu? De pomul
de grâu nu ne putem atinge i-a răspuns el, amintindu-şi
de opreliştile puse de Allah în rai. Orice altceva, dar nu
avem voie să rupem vreo bucăţică din pomul de grâu.
Adam avea doar două porunci de împlinit, nu erau multe,
dar firea omului trage mai degrabă spre nepăsare. Prima
era să venereze numele lui Allah, a doua să nu se atingă
de pomul grâului. Cu toate astea, deşi era încredinţat că
diavolul avea dreptate şi că soluţia vieţii sale era acest pom
cu boabele lui, nu s-a lăsat înduplecat. Îi era mai mare
frica de Allah, decât de moarte, astea e bine să le ţinem
minte, a adăugat hogea din Pera şi şi-a ridicat un deget
spre cer, «oğlum dikkatli ol!», fii atent fiule!
«Oare Eva a fost mai curajoasă, sau mai necugetată?»
s-a întrebat hogea cu glas tare. Aici e aici, din acest
răspuns aflăm multe sau aflăm totul. Şi hogea a continuat:
diavolul nu a întâmpinat nicio greutate, nici să o
lămurească prea mult pe Eva, nici să-i cadă în genunchi
să o îmbuneze. I-a zis doar atât, e bine să iei câteva boabe,
sau măcar una, şi tu, şi Adam, şi scăpaţi de pacostea
morţii. Că prin mintea ei fluiera vântul, nu ne miră, dar
suntem consternaţi de felul ascultător al lui Adam. Nu a
clipit. Nu a încercat să-şi lămurească femeia că pomul
grâului le este oprit prin poruncă de Allah. El a luat două
boabe, Eva una singură. Îi era frică de Allah, mai bine zis
i-a fost frică de Allah până în momentul în care Eva l-a
îndemnat să înghită boabele, când frica i s-a topit.
Să cugetăm, a zis hogea. «Vedeţi de ce femeia este
închisă într-un harem, supravegheată, sub ascultarea
bărbatului? De ce nu are alt rost pe lume decât să-şi
servească bărbatul cu bunătatea trupului ei? Nu o poţi lăsa
liberă, nu îi poţi încredinţa alte răspunderi! În schimb,
bărbatul este dator să se deprindă cu moartea, oricât de
puţin şi-ar dori-o, să ia arma în mână, să se ducă de-a
lungul şi de-a latul pământului, cu datoria să întemeieze
noi aşezări ale credincioşilor lui Allah, noi sate, oraşe, case
în cetăţi şi în afara lor! Va trebui să se sacrifice pentru a
obţine iertarea lui Allah!
Dar atunci s-a mai întâmplat ceva, ceva de care de
atunci credincioşii trebuie să ţină seama. Întemeierea unei
noi aşezări nu se poate face în afara curăţeniei. După ce
Adam şi Eva au înghiţit boabele de grâu, burţile lor s-au
umflat, erau ca burdufurile prea pline, gata să plesnească.
Dumnezeu a trimis un înger credincios care le-a înfipt
degetul între buci şi a sfredelit carnea până-n pântec. O
gaură salvatoare! Dar scârna a murdărit raiul! Putoarea sa întins pe poteci, printre arborii veşnici, spre disperarea
celor doi nevrednici, Adam şi Eva. Ca să scape raiul de
prăpădul scârnei, să o ascundă, el şi-a ascuns mădularul,
ea intimităţile de sub pântec, de care, oricum, nu ştia că
va avea cândva trebuinţă. De atunci părul crescut din
scârnă trebuie smuls, să dispară necurăţenia.»
Şi seraschierul şi-a întins întreaga palmă peste vulva
nevestei sale, Ayle, şi a simţit-o fierbinte, dar şi curată,
scăpată de pacostea părului moştenit de la Eva. Şi aici, în
acest moment, seraschierul Ghenci Ali şi-a amintit
povestea, spusă cândva, de hogea din Pera.“
Fragment din romanul
Apocalipsa dup[ Mahomed, Eikon, 2014
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Andrea H. Hede;
Povestea lui Mână Lungă
Din volumul de povești aflat în lucru

Noaptea era fără stele şi fără lună. Era noaptea de luni
spre marţi, de fapt, mai mult spre marţi deja, şi nu orice
zi de marţi ci...da, marţi treisprezece. În această noapte
veni pe lume cel de-al treisprezecilea copil al lui Ochi
Negri, Regele Hoţilor.
- Un copil cât un pisic... mormăia cam nemulţumită
nimeni alta decât mama Regelui Hoţilor, temuta Inimă
Neagră.
- Dar şiret nevoie mare! S-a furişat în lumea aceasta
în linişte, ca o umbră, fără cel mai mic sunet care să îl
trădeze! spuse cu admiraţie Limbă Neagră, mătuşa
Regelui Hoţilor.
- Şi pe ce noapte! Pe ce noapte neagră a ales să vină pe
lume! zise plescăind cu încântare Oaie Neagră, cealaltă
mătuşă a Regelui Hoţilor, căci fiecare familie trebuie să
aibă şi o oaie neagră.
- Nu e puţin lucru să vi pe lume chiar în noaptea de
marţi treisprezece şi să fii al treisprezecilea copil al celei
mai nobile familii de hoţi, zâmbi mama, Inimă Uşoară.
- Vă spun eu, toate acestea înseamnă ceva! Vă spun
eu, zise moaşa. Ascultaţi-mă pe mine, va veni o zi când
toată lumea va auzi de copila asta!
- Copila?!!! tresăriră toţi şi se înghesuiră să o vadă pe
singura fiică a lui Ochi Negri, Regele Hoţilor, care, dând
câteva ghionturi, reuşi să o ia pe micuţă în braţe, ridicândo peste nasurile ascuţite ale bunicii Inimă Neagră şi ale
mătuşilor Limbă Neagră şi, bineînţeles, Oaie Neagră.
- Ce har ţi-au hărăzit ursitorile, copila mea? întrebă
şoptit Regele Hoţilor privind cu ochii lui negri în ochii
adânci ai micuţei.
- Bu-hu-hu! Bu-hu-hu! se auzi de afară cântecul
bufniţei ce cuibărea de-asupra intrării.
- Cum a trecut timpul! Se face dimineaţă, e vremea să
ne culcăm şi noi, spuse Ochi Negri înăbuşindu-şi un
căscat şi aşezând-o cu grijă pe micuţă lângă mama sa,
Inimă Uşoară, care sforăia deja demult.
Soarele răsări roşu peste butoiul îmbrăcat în caprifoi
în care dormeau duşi Ochi Negri şi nobila sa familie. Bine

că, butoiul, nu era un butoi oarecare. Nici vorbă! Era chiar
butoiul pe care Împăratul îl primise în dar, de peste mări
şi ţări, tocmai de la Împăratul Chinei, era un butoi din
lemn de abanos, plin cu vin de mandarine... era cel mai
mare butoi din lume... Cum reuşise Ochi Negri să fure din
pivniţele Împăratului cel mai mare butoi din lume, după
ce băuse de unul singur tot vinul de mandarine, asta
nimeni nu a putut afla, (deşi Împăratul tare ar mai fi vrut
să afle), doar nu degeaba i se spunea lui Ochi Negri Regele
Hoţilor!
Următoarele treisprezece nopţi fură nopţi de
sărbătoare. Hoţii, mari şi mici, din toată împărăţia şi din
alte împărăţii, veniră să petreacă şi să se bucure împreună
cu Ochi Negri, Regele Hoţilor, de naşterea copilei sale
care, fără îndoială, va face mare cinste nobilei sale familii,
după cum o arătau deja împrejurările deosebite ale venirii
sale pe lume.
Hoţii aduseră cu ei daruri minunate şi rare, de peste
mări şi ţări, toate de furat, bineînţeles, de la caleaşca de
aur a Împărătesei Lalelelor, la budoarul din lemn de
trandafir şi mărgăritare al Împărătesei Luminilor, de la
sipetele grele de bijuterii ale Împărătesei Mărilor Sudului,
la cuferele pline cu dantele şi mătăsuri lucrate de spiriduşi,
sub îndrumarea înţeleaptă a Păsării Paradisului, pentru
Împărăteasa Roşului Răsărit. Câte daruri! Câte daruri
şterpelite de pe faţa întregului pământ! Câte daruri! Dar
cel mai de preţ dintre ele era chiar acela pe care Ochi
Negri îl aduse fiicei sale< Elefantul Alb al Împărătesei
Indiilor, Elefantul Alb, împodobit cu mătăsuri şi catifele
albe, cu perle şi clopoţei de argint, cu colţii lungi de fildeş
bătuţi în diamante, o minune! Cum, când, cum...? Cum
reuşise Ochi Negri să fure Elefantul Alb al Împărătesei
Indiilor? Aceasta era, de bună seamă, o mare minune,
doar nu i se spunea Regele Hoţilor pe degeaba!
Zilele de sărbătoare trecură. Zilele în care copila
Regelui Hoţilor mergea de-a buşilea trecuseră şi ele, la fel
şi cele în care învăţa că pisicii i se spune pisică, bufniţei
bufniţă şi butoiului butoi. Trecură repede, căci aşa trec
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aceste zile. Dar veniră altele în loc, căci acesta-i mersul lor.
Veniră zilele numai bune pentru şcoală. Căci hoţii nu se
nasc hoţi, trebuie mai întâi să facă şcoală< şcoala hoţilor!
Astfel, în timp ce Inimă Uşoară şi feciorii cei mari erau
plecaţi la furtişag, în timp ce Ochi Negri visa la
următoarea sa mare lovitură, mezina familiei dimpreună
cu fraţii ei mai măricei, şi ei de vârsta şcolii, aşezaţi pe
iarbă în faţa celui mai mare butoi din lume, luau lecţii de
furat, sub atenta supraveghere a bufniţei: de la Oaie
Neagră învăţau cum să-şi fure singuri căciula. Acesta era
cel mai greu lucru. Până nu reuşeau să-şi fure singuri
căciula (sau în cazul copilei, pălărioara), nu puteau trece
la lecţia următoare şi asta le lua unora ani buni de
ucenicie, nu mai spun că erau unii care nu reuşeau să îşi
fure singuri căciula niciodată, aceştia nu ajungeau
vreodată hoţi adevăraţi, spre marea ruşine a familiilor lor,
dar trebuie să vă liniştesc, Oaie Neagră nu a avut niciodată
un învăţăcel care să pice la lecţia asta, cu atât mai puţin,
să bat în lemn, un învăţăcel din propria familie!
După ceva atât de greu, Ochi Negri le arăta cum să
fure un pui de somn şi asta, spre bucuria micuţilor, era
floare la ureche.
Urma apoi Limbă Neagră care ţinea lecţii despre cum
se poate fura inima şi visele cuiva şi asta era o treabă
delicată, cerea mult vicleşug şi îndemânare.
După mult chin şi strădanii la lecţiile mătuşii Limbă
Neagră, venea iarăşi rândul lui Ochi Negri sa-i înveţe, de
data aceasta, cum să fure o privire şi asta iar li se părea
învăţăceilor floare la ureche, aşa că prindeau repede iar
Ochi Negri putea visa în continuare la următoarea sa mare
lovitură şi ştia acum că aceasta trebuia să fie lovitura vieţii
sale.
Mai erau lecţiile bunicii Inimă Neagră, ea îi învăţa
cum se fură un inorog, o pasăre măiastră sau o sirenă, fără
măcar a purta mantia fermecată care te face nevăzut.
Şi iar venea rândul lui Ochi Negri care îşi învăţa copiii
să fure potcoave de cai morţi, după care se întorcea iar să
viseze la următoarea sa mare lovitură, cea despre care va
trebui să vorbească toată suflarea de pe faţa pământului.
Toate aceste învăţături, nu erau tocmai uşoare, de
aceea dura mai mulţi ani până când cineva reuşea să
termine şcoala de hoţi.
Dar mai erau şi vacanţele, în care cei treisprezece fraţi
se jucau de seara până dimineaţa (căci toţi hoţii cuminţi
pe timpul zilei dorm), iar jocurile lor nu erau decât mici
furtişaguri: într-o noapte furară pantofii tuturor şoriceilor
de la palat şi îi schimbară cu cei ai curtenilor. Ce
încurcătură a fost atunci! Mai cu seamă că dimineaţa,
Împăratul, somnoros nevoie mare, a dat să se încalţe cu
pantofiorii Împăratului Şoriceilor. Acesta din urmă însă,
fu tare încântat că avea acum două încăperi în care să
primească soliile şi darurile şoriceşti.
Altă dată, şterpeliră târnăcoapele piticilor care
muncesc în pântecul pământului pentru a scoate la
lumină cele mai de preţ nestemate. Piticii se pomeniră în
loc cu evantaie din aripi de libelulă. Evantaie le trebuiai
piticilor? Dar a le cui să fi fost evantaiele? Le luă ceva timp
piticilor să afle că numai prinţesele broscuţe au evantaie
din aripi de libelulă. Şi când merseră piticii de le înapoiară,
primiră în schimb... ce credeţi? Mult doritele lor
târnăcoape! Bine că, până ce s-a lămurit totul, a fost mare
lipsă de nestemate la toate curţile împărăteşti.
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Şi pe lângă toate acestea, Inimă Uşoară începuse a-şi
lua toţi copiii, deci bineînţeles şi pe mezină, în
„expediţiile” nocturne ale hoţilor din acel ţinut, expediţii
care constau în şterpelirea vreunui smarald sau rubin
încântător, expediţii pe care bineînţeles că ea le conducea,
ca soţie de ispravă a lui Ochi Negri, Regele Hoţilor şi
expediţii la care, trebuie spus, mezina, deşi foarte
pricepută, lua parte fără nici o tragere de inimă...
Adevărul e că, pe măsură ce se apropia ce-a de-a
treisprezecea aniversare a fiicei lui Ochi Negri, aceasta
devenea tot mai tăcută şi mai tristă.
Noapte de noapte, în scurtele-i clipe de răgaz, mezina
stătea în iarbă, lângă tufa de caprifoi ce îmbrăca butoiul.
Părea că visează la ceva, dar nimeni nu ştia la ce. Nu
reuşea s-o trezească din visare nici Elefantul Alb,
zornăindu-şi clopoţeii de argint, nici caleaşca de aur, care
după voie, putea să scârţâie din toate încheieturile. Sub
lumina lunii, mezina părea să şoptească o taină tufei de
caprifoi.
Inimă Neagră şi mătuşile Limbă Neagră şi Oaie
Neagră începură să se îngrijoreze. Ceva se întâmpla cu
mezina... Încercară să o ia cu binişorul, ca să afle motivul
ciudatei purtări, dar nimic. Atunci nu o mai lăsară singură
nici o clipă, iar în zorii zilei, când întreaga familie se
pregătea de culcare, aveau grijă să ferece uşa butoiului cu
nu mai puţin de treisprezece lacăte!
Dar ce sunt treisprezece lacăte pentru mezina Regelui
Hoţilor? Fiica lui Ochi Negrii aştepta până când toată
lumea sforăia şi se strecura afară, în lumina veselă a
zorilor. Doar că ea numai veselă nu era, ci se aşeza lângă
tufa de caprifoi şi le vorbea în şoaptă florilor gingaşe şi
înmiresmate<
- Ce am să mă fac? Spuneţi-mi, ce am să mă fac?
Erau chiar zorii zilei în care împlinea treisprezece ani.
Sorbi cu nesaţ parfumul florilor de caprifoi şi două lacrimi
lunecară stinghere pe obraz.
Deodată, se auzi un răcnet. De fapt, cum se va vedea
imediat, era mai degrabă un strigăt de izbândă. Toată
lumea din butoi sări din somn ca arsă.
- Hoţii! Hoţii! bolborosea Oaie Neagră de sub bonetă.
- Cine? Unde? Au furat elefantul? îngăima Inimă
Neagră încercând să-şi ţină ochii deschişi.
- Nimeni nu mai e în siguranţă în ziua de azi! Nu mai
există nimic sfânt! bolborosea Limbă Neagră.
Butoiul începu să sune de tropăituri, de parcă o armată
de şoareci ar fi orbecăit de colo-colo.
Profitând de vânzoleală, mezina intră uşurel în butoi
şi se strecură pe nesimţite în pat.
În sfârşit, Inimă Uşoară aprinse opaiţul, cu toate că ar
fi fost mai uşor să deschidă obloanele, căci era spre miezul
zilei deja, iar la lumina şovăielnică îl văzură cu toţii pe
Ochi Negri, împietrit, dar cu chipul tăiat de un zâmbet
larg.
- Ştiu care va fi marea mea lovitură! Cea despre care
va vorbi toată suflarea de pe faţa pământului. Cea despre
care se va vorbi până la sfârşitul lumii!
Se făcuse linişte. Doar bufniţa cânta bu-hu-hu, bu-huhu, supărată că fusese trezită din somn.
- Acum ştiu! spuse Ochi Negri. Dar nu pot să vă spun
nici o vorbuliţă măcar! Nu! şi trăgându-şi pătura peste
cap, începu să sforăie din răsputeri.
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Bodogănind, căci fură treziţi în toiul nopţii, de fapt,
în toiul zilei, membrii nobilei familii a Regelui Hoţilor se
pregătiră iar de culcare. Trebuiau să fie cu toţii odihniţi,
doar era noapte mare la noapte!
Şi într-adevăr, decuseară începură să sosească hoţi
peste hoţi, din toate colţurile lumii, pentru a sărbătorii
alături de regele lor cel de-al treisprezecilea an de viaţă al
fiicei sale.
Era o noapte mare, căci după cum se ştie, copilul unui
hoţ îşi primeşte numele în cel de-al treisprezecilea an de
viaţă şi tot atunci iese la iveală şi darul cu care l-au hărăzit
ursitorile la naştere, căci fiecare hoţ are un stfel de dar,
care îl deosebeşte de restul hoţilor. Aşa că, vă închipuiţi
câtă agitaţie, câtă emoţie era în sânul nobilei familii a
Regelui Hoţilor şi în rândul hoţilor de toate soiurile veniţi
la această sărbătoare. Care să fie darul pe care i l-au hărăzit
ursitorile mezinei lui Ochi Negri? Care să fie numele ei?
După treisprezece ani de aşteptare, mai rămăsese de
aşteptat doar până la miezul nopţii.
Mezina se piti lângă tufa de caprifoi şi chiar dacă ea
urma să fie eroina acelei nopţi, în focul ultimelor pregătiri,
al primirii oaspeţilor de seamă ce nu mai conteneau să
sosească ,nimeni nu o băga în seamă.
- Ce am să mă fac? Ce am să mă fac oare? întreba ea
în şoaptă florile parfumate.
Bufniţa cântă bu-hu-hu de doisprezece ori şi toată
lumea ştiu că se făcuse miezul nopţii.
- Aici erai? Era cât pe ce să începem fără tine, spuse
Inimă Neagră şi înşfăcând-o pe mezină, o duse în mijlocul
adunării care făcuse o roată mare pe pajiştea din faţa
butoiului.
În mijloc, treisprezece pisici negre duceau în spinare
pe cele treisprezece spirite ale hoţilor. Aceste spirite erau
cu totul şi cu totul nevăzute ochilor omeneşti, doar tichiile
lor de cleştar se zăreau, ţuguiate, de-asupra pisicilor.
Pisicile miorlăiau şi dansau învârtindu-se în cerc, mândre
nevoie mare că ele erau singurele făpturi în stare să le vadă
pe cele treisprezece spirite ale hoţilor. Treisprezece fluturi
de noapte băteau treisprezece tobe făcute din aripi de
lilieci, astfel încât pisicile negre să nu piardă ritmul. În
mijloc, într-un leagăn făcut din pânză de păianjen şi
atârnat de trompa Elefantului Alb cu clopoţei de argint şi
de trompa unui elefant vopsit albastru, cu clopoţei
albaştrii, de bună seamă, elefantul lui Degete Albastre, ei
bine, în acest leagăn stătea mezina Regelui Hoţilor,
posomorâtă nevoie mare şi abia ţinându-şi lacrimile.
Deodată, dintr-un muşuroi ivit în mijlocul horei
pisicilor negre, ieşi o cârtiţă cu o cheiţă de aur în mână.
Se făcu linişte. O singură ursitoare în loc de trei. Asta
putea însemna ceva foarte bun. Sau ceva foarte
rău.Oricum, nu se mai întâmplase asta niciodată. Hoţii îşi
ţinură cu toţii răsuflarea, mai ales cei din nobila familie a
lui Ochi Negri, pisicile se opriră din mieunat şi dansat
(între noi fie vorba, era şi timpul, căci erau ameţite rău de
tot de atâta învârtit în cerc), iar fluturii de noapte încetară
a mai bate toba. Nici vântul nu mai adia, nici un fir de
iarbă nu se clintea. Doar un ţânţar prinse a bâzâi, până
când unul din cele treisprezece spirite ale hoţilor îl prinse
sub tichie.
- Numele tău este Mână Lungă iar acesta, spuse cârtiţa
punând cheiţa de aur în iarbă, este darul meu pentru tine,
după care dispăru în adâncul pământului.
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Mezina, a cărei curiozitate învinse amărăciunea,
întinse mâna după cheiţă şi o culese din iarbă. Doar că,
din leagănul în care se afla şi până la muşuroiul lângă care
stătuse cheiţa de aur, erau mai bine de zece metri! Mezina
Regelui Hoţilor putea să întindă mâna după orice dorea,
căci ursitoarele îi dăruiseră, aşa cum îi spunea şi numele,
Mâna Lungă. Cât despre cheiţa de aur, toată suflarea
hoţilor ştia că este chiar cheia care deschide toate
zăvoarele şi toate lacătele din lume.
Hoţii izbucniră în urale şi chiote de bucurie. Nicicând
nu mai fusese vreunul de-al lor hărăzit cu asemenea
daruri măiestre!
După ce primul moment de uimire şi spaimă trecu,
Mână Lungă începu să plângă încet. Aceasta era clipa de
care se temuse atât. Primise nişte daruri cu adevărat
minunate, vrednice de o fiică a Regelui Hoţilor, nimic de
spus, dar ea nu le dorea, inima ei nu dorea să fie ceea ce i
se sortise prin naştere : o hoaţă. Şi în vreme ce hoţii
săreau în sus de bucurie, mândrii de norocul ce căzuse pe
mezina regelui lor, Mână Lungă şoptea printre suspine<
- Ce am să mă fac?
Ochi Negri, înghiontit de maică-sa, Inimă Neagră şi
urmat de corul mătuşilor Limbă Neagră şi Oaie Neagră,
care nu se mai puteau opri din a zice „V-am spus eu! Vam spus eu! Toată lumea va auzi de copila asta”, „Ba eu
v-am spus” mai striga şi bătrâna moaşă, ei bine, Ochi
Negri se apropie de fiica sa şi luând-o de mână ,spuse cu
voce răsunătoare<
- Draga mea, văd că obrazul ţi-e scăldat în lacrimi de
bucurie. Lacrimi îmi ard şi mie ochii, dar nu se cuvine ca
un rege, şi cu atât mai puţin un rege al hoţilor, să dea frâu
liber acestor lacrimi, chiar dacă ele sunt semnul unei mari
bucurii! Aşa cum bine ştie familia mea, nobila mea
familie, înaintea acestei sărbători am visat un vis minunat!
Am visat marea mea lovitură, acea lovitură la care
jinduieşte fiecare hoţ, acea lovitură despre care se va vorbi
pe toată faţa pământului, până la sfârşitul lumii! Aici
Regele Hoţilor făcu o pauză pentru a-şi trage răsuflarea şi
privi cu semeţie în jur. Am crezut, continuă el, că sorţii
mi-au hărăzit mie această cinste. Dar acum am aflat, că
singură mezina mea, din întreaga lume, poate săvârşi
această faptă de mare vrednicie, spre cinstea nobilei sale
familii şi a tagmei hoţilor din lumea întreagă. Numai
Mână Lungă poate fura luna de pe cer!
Fluturii de noapte scăpară beţele din mână, cele
treisprezece spirite ale hoţilor, de surpriză, înfipseră
pintenii în coastele celor treisprezece pisici negre care
prinseră a scuipa şi a miorlăi în clinchetul de clopoţei
argintii şi albaştrii ai elefanţilor, iar din mulţimea de hoţi,
un murmur de mirare şi admiraţie se ridică.
- Fiica mea, arată-ne că nu faci de ocară numele de
hoţ! Mână Lungă, fură luna de pe cer! strigă cu mândrie
Regele Hoţilor. Acum ori niciodată!
Linişte. Aşteptare. Mână Lungă simţi cum începe să
tremure. Ce să facă? Ce să facă oare? Începu să plângă în
hohote.
Ochi Negri simţi cum începe să-i fiarbă sângele de
supărare. Faţa îi deveni la fel de neagră precum îî erau
ochii. Mâna i se încleştă pe cuţitul de argint de la
cingătoare.
Deodată începu să ningă. Ningea cu flori galbene şi
albe. Într-un cuib de rândunică plutitor, cobora lin o zână
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micuţă şi strălucitoare, înveşmântată în văluri subţiri de
parfum.
- Eu sunt Zâna Caprifoiului, îi spuse ea zâmbind lui
Mână Lungă. Ţi-am ascultat frământarea inimii în fiecare
noapte. Nu îţi fie teamă. Foloseşte cheiţa! Foloseşte cheiţa,
Mână Lungă! zâmbi Zâna Caprifoiului pentru ca apoi să
dispară, cu ninsoarea de flori galbene şi albe cu tot, lăsând
în urmă un parfum suav.
Mână Lungă nu ştia dacă fusese aievea sau doar o
nălucire. Tagma hoţilor părea să nu fi văzut nimic. „
Foloseşte cheiţa! Foloseşte cheiţa!” îi răsuna în urechi.
- Luna de pe cer! Luna de pe cer! se auzea furioasă
vocea tatălui ei.
Mână Lungă luă cheiţa de aur şi întinse mâna până
sus, pe cer. Ajunse până la lună iar cheiţa de aur se
potrivea de minune în zăvorul uşii de pe faţa nevăzută a
lunii. Mână lungă răsuci cheiţa iar uşa se deschise. De
acolo se revărsară boabe de roua lunii, ca o dulceaţă din
cea mai dulce pentru inimile împietrite şi înegrite. Ele
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căzură ca o ploaie peste inimile hoţilor adunaţi în noaptea
aceea, iar ei simţiră că parcă plutesc şi de fapt, chiar aşa
era.
Mână Lungă îşi folosise darurile primite pentru a face
bine. Chiar dacă celorlalţi hoţi acest lucru li se părea foarte
greu sau chiar imposibil, ea îi învăţă şi pe ei cum să îşi
folosească darurile spre bine. Mâna ei lungă ajungea de
fiecare dată acolo unde era nevoie de ajutor iar cheiţa de
aur nu deschidea lacăte de pe comori, ci deschidea orice
inimă împietrită, iar atunci când inima era de-a dreptul
bolovan, deschidea uşiţa de pe faţa nevăzută a lunii şi
câteva boabe de roua lunii erau de ajuns pentru a topi cu
dulceaţa lor chiar şi pietrele de moară.
Mână Lungă locuieşte acum împreună cu Zâna
Caprifoiului în Ţara Cuiburilor de Rândunică. Dar cheiţa
de aur a lăsat-o pe aici, pe undeva, şi dacă o veţi căuta
bine, bine de tot, cu siguranţă o veţi găsi şi veţi putea
deschide cu ea orice inimă împietrită.

Alexandru Crișan / Pădure primară
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Victor Albu

şarpele

porunca a unsprezecea

cât somn zace `n
fotoliul `n care
te-ai `ncolăcit ca
un şarpe pe ouă

să nu ne aplecăm peste
marginea lumii, pământul
acesta ar plânge dacă
noi am cădea `n afară

câtă pândă viscerală
cu care mă
priveşti pe la colțuri

septembrie zace-n ierburi
ca ciutele supte, să tânjim
cu aripa lipită de frunte
visând zborul perpetuu
ce n-o să se-ntâmple...

ascuns `n ierboşenia
inimii mele a;tept
clipa când mă vei
iubi cu şapte guri...

tribul
tata puse lumina
să fiarbă şi se `mbăie
de unul singur
`n mine se făcu frig
ca-n odăile cu prea
multe icoane, păsările
osteniră nălucindu-se
`ntre privirile sfinților
iarba gemu `n
găoacea copitelor
şi caii tresăriră şi
dărâmându-se biserica
tribul se mută mai
la nord...

cum stam tolănit
cum stam tol[nit
sub un deal `n apus
pe coarnele plugului
o prigorie s-a pus
şezu lângă mine
cu inima grea
cântă ce cântă, apoi
ca o stea căzu sub
copitele vitei nătângi...

„Perpetuum mobile” editura Albatros, 1999

nu eşti tu
nu călca sub talpă
florile malului ca
un prunc muşinând
buza luminii fragile

ca `ntr-o cădere
aici ne aşezăm ca
`ntr-o cădere
biciuiți de trecuturile
noastre superbe

nu te apleca peste
muşcatele aburinde
ca o ceață de toamnă

aici unduim `ntr-o
speranță
de sămânță desculță
prin colburi
de miresme tânjite...

nu te amăgi, cel ce
te priveşte de dincolo
nu eşti tu...
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cu nelinişti de câine
priveşti lung, mirată
lacrima mea
cea `ncă sărată...

dacă ai un ochi `n plus
dacă ai un ochi `n plus
nu `nseamnă că poți
vedea pământul
mai fericit decât este

`n vamă

spune-mi, nu te `ncearcă
ades deznădejdea
orbului cu o mie de ochi?...

`n vamă la
Promahonas
un guşter de
patrimoniu
care nu a avut
voie să treacă
tânjeşte de trei zile
după iarba de
dincolo...

cineva
cineva se leapădă
de mine ca de o haină
borțoasă, diformă
la marginea râului

dealul

cineva mă aruncă `n
pântecul `nserării
ca pe un bumerang
spărgând țipătul umbrei
`n cioburi de copil...

urc dealul acesta
cum apele malul
fericit mângâindu-i
blana verde şi crudă
un țipăt minunat de
copil mă inundă
când lăcuste muşcându-mă
de gleznă uşor,
pipăindu-mi genunchii,
mâinile, grumazul
`şi culcă pe tâmplele mele
obrazul
fericite, extaziate
murmurând< iată omul...

dincolo de rai
dincolo de rai
e iarăşi pământul
cu melancoliile
lui de lunci cotidiene
cu pulberi de salcâm
fără complexe de
răscruce
cu sentimente molatice
de iarbă dezlănțuită
peste clipa fericită
sau nefericită

greşala
cu ce adâncă
voluptate
repet de mii
şi mii de ori
greşala
până când
devine virtute
cu pleoape
cărunte...

dincolo de rai e iarăşi
pământul
ca pleoapa femeii sub
susurul mierlei...

„Dincolo de rai” editura Eminescu, 200

glicemii autumnale
glicemii autumnale
aburind ca o aură
peste unduiri
de efemeridă `n călduri

o plimbare la țară
o plimbare la țară
pe poteci asfaltate
cu vite deşelate
rumegând nibelungic
morile de vânt
deşertând kilowați
`n peisaje riguroase

tolănită `n ierburi
lumina doarme rotund
ca o paşnică `mplinire
ca un dulce profund
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doar tufa de măceş
`nflorită rebel
`n malul pietruit
al râului Neckar...

decembrie 2020

râu interzis
când va veni
dimineața `n care
fluturii vor uita
să cadă dintr-un
râu interzis?

„Cascadele dulci” editura Eminescu, 2009

margini

când cafeaua nu
va da `n foc şi
tu nu vei mirosi
a toamnă?

toate marginile
au `nțelesul lor
sânzâienele ard
lângă fluturele
ce se
leapădă de sine

când se vor
deschide uşile
`n stații şi noi
vom refuza să
coborâm
pe pământ?...

toate marginile
au `nțelesul lor
numai piatra
pe care şezi
pare o graniță
fără noimă...

ziua de ieri
nu plânge iubito
după ziua de ieri
ce s-a cuibărit
`n condurul mătăsos
ca o amintire a
celei ce-ai fost...

cele patru dorințe
să nu fiu lovit
de tine
cu pleoapă de
chihlimbar

pictură naivă

să nu-mi calci
pe umbră ca
măceşul din deal

se scaldă-n țărână
ploieri argintii
sub copitele caprelor
cu ochi de copii

să nu-mi piară
dâra din
potecul arid

tristețea aplecată
peste mine-n pridvor
`mpleteşte cunună
de fluturi şi flori

să nu mai fiu
pasărea ce
tace `n zid...

câinele pe trepte,
cufundat `n minune
tata mănâncă
găluşte cu prune...

degetul

„Ultima luncă” editura Tracus Arte, 2013

degetul pe piatră
ascultând răsuflarea
celui ce a şlefuit-o
ca pe o egretă
cu piciorul suspendat
etern `n aer şi
ascultând răsuflarea
degetului meu...
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Daniel Marin
Potcovirea cu ipostaze de nechezat
Stej[rel Ionescu – “Numele meu e,...”

Mai nou văd o mare de cai albi, roșii, verzi şi albaştri
trecând prin furtuni, legănându-se în spiţele câmpiei şi în
oglinzile cerului. Prin părţile noastre când e deschis în
dicţionare i se mai spune şi herghelie. O stratagemă de
învins urcuşul zilei şi coborârea nopţii. Un afront adus
timpului în încercarea convingerii de a sta pe loc.
Se caută nume de poeţi cum s-ar căuta sângele ispitei
prin buzunare după mărunţiş. Asta dacă avem sânge, dacă
e ispită şi dacă au fost prevăzute chiar toate amănuntele
eistenţei cu buzunare.
Stejărel Ionescu face parte dintre acei mulţi care au
nevoie de o identitate în care se vede treaba că au de ales
permanent între ceva şi altceva. Recenta sa carte ce mi-a
ajuns pe căile aerului electrizat, „Numele meu e,..”,
încearcă să convingă ceva mai altfel decât celelalte.
Limbajul se dovedeşte mai aşezat şi parcă s-a mai rarefiat
discursul de obicei din calea afară de ţipător. Motivele
acestei cărţi găsesc un relativ echilibru între vocale şi
consoane, din multitudinea de puncte cardinale se poate
spera la direcţii cu rost. Şi e mai puţină moarte după ce e
mai puţină otravă.
Paleta de nume propuse pentru o alegere corectă,
răsfoieşte o simbolistică bogată, întărâtând ca un joc de
zaruri la care este adulmecată mereu secunda următoare.
Că e gând, piatră apă, pasăre, zbor, creangă, linişte, izvor,
nălucă, răspântie, teamă, plâns, răsărit, stâncă, păpădie,
până la urmă tot identitate se cheamă că ar fi sub diverse
faţete care de care mai dorite şi necesare.
Şansa poetului ar fi să se poată extrage din
universalitate, hotărându-se o dată şi bine pe care mal al
năzuinţelor e mai proaspăt aerul care să-i dezmirde nevoia
de stabilitate în vremuri de halucinante entropii. Din acest
anturaj de stări când convergente, când divergente, vom
desprinde câteva nuanţe nu neapărat cu pretenţia de a fi
repere, ci sub aspectul conciziei care ar trebui să fie primul

argument spre convingere.
Astfel, aflăm cum „mă bizui pe nechibzuinţă/ sufletul
mi-e noapte / nesfârşită întindere, / împrăştiat în
întortocherile / timpului, / risipit cu stelele / în negura
nopţii, / zig-zagul intersecţiilor / interceptate/ fără ţinta
răsăritului/ sau apusului/ prin pulberi de drum,/ fiindcă
numele meu e....haos” (...haos). Şi culmea e că aici
autorul nu ar fi chiar departe de o realitate accesibilă deşi
clar neconfortabilă.
În altă parte, „inima mea stă în stele,/pe cer două
lumi paralele,/ înşiruire de nori/ ca nişte plăpumi/
pentru răcoarea nopţilor cu umbre,/ o câmpie de cruci,/
îmi număr coastele/ şi o găsesc pe Eva, o hoinară,/
hoinărindu-se prin mine,/ fiindcă numele meu e.....calea
lactee”. (....calea lactee) ceea ce desigur e prea mult
deoarece evoluţia n-o fi ajuns deocamdată până acolo.
Într-o oarecare măsură fără a fi redutabil dar intrând
întrun con de simpatie al expresiei, se întâmplă cu toate
că oarecum contradictoriu< „sunt multicolor/ şi după ploi
mă împrăştii/ dintr-un orizont în celălalt,/ aştept
întotdeauna un semn de iubire/ din neiubirea nopţii,/ iar
pământul aşteaptă un semn de linişte/ din neliniştea
universului,/ când lumina stă încălecată/ pe nelumină/
apare şi numele meu de......curcubeu.” (....curcubeu).
Aşadar o nouă etapă în parcursul literar al lui Stejărel
Ionescu, care i-ar putea fi de bun augur la o judecată
viitoare a celor scrise şi citite în decursul câtorva decenii
de frământări interioare.
Referinţă Bibliografică<
DANIEL MARIAN - Potcovirea cu ipostaze de nechezat
(Stejărel Ionescu, „Numele meu e,...”) / Stejărel Ionescu<
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Anul X, 03 noiembrie 2020.
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George Vulturescu
Tablouri votive basarabene `n poezia lui Mihai Prepeli\[
Mihai Prepeliță (n. 19 oct. Bahrine;ti, jud. Rădăuți) ne
poate părea o cruce-umblătoare, o cruce-răboj pe care sunt
însemnate patimile Basarabiei, unde "se plânge ;i se moare
în limba română" (La Eminescu, în vol. POEM
NOCTURN). Nu e însă predestinat pentru răstignire<
rebelul din el e un ghem care se rostogole;te< ba prins, ba
neprins de vreo mână - creând conflicte, sau nimerind în
miezul lor - cu realitățile birocratice de tip stalinist (între
Bahrine;ti - Cernăuți-Moscova-Bucure;ti), dar ;i cu el
însu;i, tescuindu-;i harul creator pe pietrele de moară ale
poeziei, picturii, muzicii, prozei ;i teatrului. Greu de purtat
acest har, de "peregrin romantic incurabil" (Mihai Cimpoi)
(1) ;i, peste tot unde hălăduie;te rămân a;chii din proiectele
sale, unele de pionierat, altele de trudnice traduceri ;i
dramatizări din literatura română. (2)
E un adevărat roman, donquijotesc, în drumurile sale,
cu bătălii într-un spațiu concentraționar, cu răsuciri ca-ntro cochilie de melc (în loc de casă), precum "cântă",
retrăind suflul "Doinei" eminesciene< "...Am o casă / ;i nu-i
casă- / ploaia-mi picură pe masă. /... Vântul de mă prinde /
fără u;i la tindă- / se opre;te-n loc,. / îmi suflă în foc..."
(datată 1968, în ALTE POEME UITATE, p. 19).
Acestor hipostaze rătăcitoare (nu de "pelerin", căci
pelerinii au o via sacra de urmat), le corespunde un "stil" pe
măsură - romancero, cu cavalcade erotico-haiduce;ti (M.
Cimpoi le nume;te "narcisiaco-megalomane", op. cit.), ;i
sunt puse "în scenă", pro domo sua, ca textier-regizoractor - "...de trei zile ;i trei nopți la rând / țin post negru /
n-am luat nici o lingură de apă în gură / ori mor ori mă
mântuiesc/ a treia cale nu mai există /cel puțin pentru
destinul meu/de bonj- vagabond sovietic / ne-integrat în
realitatea-banalitatea / românească-țigănească-rromească /
postdecembristă-arhicomunistă."
(p.11, SOMNAMBULIADA).
Versurile au o pletoră prozaică, rapsodică (trimit ;i la
volumul NECROPOLE PENTRU SUFLET, cu prezentarea
lui Ioan Alexandru,"Un poet", 1996), de la hanurile
sadoveniene, tăbărând ca puhoaiele după dezghețuri peste
râuri, bolovănoase ;i noroioase, pentru că duc, chiar în
glodul lor, istoria familiilor basarabene transpusă în "rama"
personajului său< "EU NU SUNT DECÂT.../O POVESTE /tristă dintru început,/ în comparație cu "Amintiri din
copilărie..."/ Viitoarea mea mamă evadase din Siberia./
Orfană - nu am cunoscut pe nici unul dintre bunici - Gavril
Patra; - mort de foame ;i frig/ în pustiurile GULAGului din Kazahstan,/ îngropat (învelit..) într-un morman de
zăpadă,/ fără lumânare, sicriu, cruce.../ :tefan Prepeliță mort prematur,/ după foametea îndurată în lagărul de la
Onega,/ tată a 8 copii.../ Pe când căutam urmele lui
Eminescu - /la Cernăuți, m-am trezit arestat.../Despre
masacrul românilor de la Vranița-Fântâna Albă-/1 aprilie
1941/(la 3 km de satul meu natal Bahrine;ti, de peste
graniță)/ am tăcut p]nă prin 1990 ..." (FLORILE
APOCALIPSEI, p. 58).

Autorul nu poetizează, nu "împodobe;te" versul (cum
;i scrie răspicat - "Eu nu elaborez nimic, doar scriu...",
pag.10, FLORILE APOCALIPSEI), el este doar o "voce"
prin care se roste;te un psalm, un pomelnic al unui hrisov
genealogic, cu note de recviem. Nu avem o rimă rotunjită,
ci doar verbe de acțiune, debordând de ororile istoriei.
Poemul devine o "columnă" - un expozeu istoric, precum
acela al "strămo;ului" Traian - figurile părinților sunt
adevărate picturi votive, precum frescele din mănăstiri<
"...prin diademe de rouă - / perle oglindite în albastrul de
Voroneț, / se strecoară sufletele neamului meu / spre
apogeul transuman..." (“Transparență”, în ALTE POEME
UITATE, p. 22).
Sunt repetiții, reluări ca ni;te repetate îngenucheri în
biserică ("Poem nocturn" a fost re-editat seprat în vol.
SOMNAMBULIADA sau Manifestul unui poet
postmodernist, specificându-se "variantă înrăutățită",
2010). Unde "poeticul" nu se ...împline;te în "perle de rouă"
avem un poem vizual de figuri tutelare răsărind de sub
dărâmăturile imperiilor - "mama Saveta," "bunica
Lucheria","bunicul |gavril", "tata Valiuța" etc. Toate aceste
"personaje-fondatoare" ale familiei Patra; (din partea
mamei) - Prepeliță (din partea tatălui), demne, prin jertfa
lor în pustietățile Kazahstanului, să figureze pe frontoanele
cetăților Moldovei, sunt legate ;i de o istorie a "locurilor
sacre", pe care poetul-rapsod le vede ca pe ni;te tipsii de aur,
pe care a;ază jertfele lor - "Codrii Cosminului, Dealul
fecioarei, La Fundătură, Fântâna Albă, Malul Siretului,
Sărături,"dulcea mea Bucovină". Multe din culorile acestor
locuri vor trece în tablourile "pictorului" Mihai Prepeliță "Basarabia martiră" (titlul expoziției de la Muzeul Național
de Istorie, Bucure;ti, din 2005, retras după o zi ;i schimbat
în "Zodia Cumpenei"),"Tezaurul Folclorului Românesc"
(1970), sau în tablourile care-i ilustrează volumele <
"Pogorârea lui Manole" (la vol. ALTE POEME UITATE,
2005),"Legenda Ciocârliei" (la vol. POEME UITATE, 2004)
sau coperțile volumului din 2010 - SOMNAMBULIADA.
Sunt două "scriituri" în poemele-obâr;ii ale lui M.
Prepeliță - una a genealogiei familiei Patra;-Prepeliță, pe
care o putem atribui "rapsodului" - "baladescului", pe care
el o ;i explicitează/ ilustrează în aceste tu;e portretistice "...cu barba albă în vânt/ hăulind între cer ;i pământ/
vai tată/ vai mamă/ vai doamne/ de ce mi-ați dat darul să
cânt/ pe acest pământ/ baladele mele toate/ se
încolăcesc ru;inios/ aidoma acelui ;arpe/ devorându-se una
pe alta/ au limba mi-e plină de ură/ au neamul meu străbun/
e grea la cotitură..."("Zodia Balanței", în vol. POEM
NOCTURN, p. 35). O altă "scriitură" este a "cronicarului"
hâtru al lumii literare din Chi;inău – în care votivul este
înlocuit cu linii subțiri, sau îngro;ate de schițe în alb-negru<
"culoarea" este doar a cuvintelor, vulnerate de apartenențele
ascunse ale figurilor din "galeria" fo;găitoare a breslei
scriitorice;ti.
Schimbarea ...de tu;ă (sau privirea ...peizi;ă) se vede
prin retorica unui narativ cu accente parodice de "râsu-
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plânsu"< “…Am aere de pictor/ maniere de bufon, frunte de
poet, / ochi de Olanda.../...Numai că lira-mi cam bâzâie,/
abia murmură din buze,/iar din pensulele mele/ î;i fac
greierii colibă.../Am cuget de titan,/ dar "universitățile
mele"/ s-au întâmplat într-o bodegă... " ("Autoepigramă",
datată 1970, în ALTE POEME UITATE). "Portretele"
contemporanilor pot fi a;ezate sub umbra "judecății" din
pictura de la Voroneț,au ;arje fine sau doar crochiuri de
"DIVAN" cantemiresc, a "gâlcevilor înțeleptului cu lumea".
E de reținut această ";arjă" portretistică pentru pitorescul
situațiilor ;i "aura" a;ezată de "pictor" în jurul unor Emilian
Galaicu Păun, Eugen Cioclea, Mihai Cimpoi, Nicolae
Dabija, Leonida Lari & comp.
Iată câteva dintre "scenele" de pe basorelieful literaturii
chi;iunăne - "...în zădar emilian halaicu ;i înă păun/ îl tot
împinde pe cioclea în față/ spre buza prăpastiei/poetul păun
tras printr-un inel/ rima e populară nu-mi aparține/ se
crede cel mai sigur candidat la nobel/ după ce a tradus
pe maldavine;te/ toate tratatele despre diavol/ îl i-a la mi;to
până ;i pe cărtărescu..." (pag. 9, SOMNAMBULIADA)> sau<
"Poetul-Păun sau Păunul-Poet nu are nici o vină... /
Indiferent dacă tot mai țipă, ouând câte un nou poem/ tot
alergând-zburând pe Glob, / cu "trena" de hârtie în spate,
a;teptând-câ;tigând / premii ;i premiuțe literare, de
mirare..." (p. 136, FLORILE APOCALIPSEI)> sau< "...taman
pe atunci Nicolae Dabija / î;i aduna în jur generația ochiului
al treielea / nu m-am lăsat înrolat /precum nu m-am dat
prins cu arcanul/ nici în armată/armata sovietică
atotbiruitoare/călcând sub ;enile neamuri după neamuri/
eu compuneam poeme avangardiste/ de tipul eu ți-am tăiat
sănii / ca să-mi rămâi credincioasă până la moarte/ încât iam băgat în sperieți / până ;i pe criticul mihai cimpoi/ care
nu iartă pe nimeni / nu l-ar ierta nici pe dumnezeu/ dacă
atotcreatorul ;i-ar fi permis/ să compună un poem/ după
ce a creat o lume întreagă / leonida lari mă ocolea la un
kilometru / iar peste vreo trei decenii / s-a scăpat cu vorba/
că mai bine se mărita cu mine/ decât cu actorul Mihai Iorga/
un hamlet încă nedescoperit/ soțul ei se afla de față / la o
asemenea destăinuire mult prea întârziată / bătrâna doamnă
hohote;te prin somn / o fi auzit cumva / vorbele deocheate
ale poetei naționale / acum hârca de muză din colț / despică
aerul cu ră;chitoarele / de parcă i-ar fi plasat careva / printre
degetele de la picioare niscaiva po;te..." (pp. 16-17,
SOMNAMBULIADA).
Dacă veți / vom zice că Mihai Prepeliță nu iartă pe
nimeni, că monologul său e ba ră;chirat, ba "megaloman",
ba vitriolant, tot a;a putem observa că nici sie;i nu-;i iartă
nimic, se despoaie în toată egolatria (3) "recunosc cinstit/
cazul poemului meu/ e doar prepelițan/ nu caut o rimă/ mai
bine să tai o râmă/ să fac mai multe poeme-boheme/ de;i
n-am dormit cu capul pe perne..." (p. 28,
SOMNAMBULIADA), ;i în tot liubovul care i-a împărțit
viața (;i copiii), ba privind la "sânii plinuți" ai unei
vânzătoare care-i scoate "România literară" de sub tejghea,
ori sânii "bogați-revărsați" ai doctoriței Cornelia (p. 135,
"Ultimul poem", în FLORILE APOCALIPSEI)> sau primind
în plină figură, replica unei țigăncu;e< "...Frumoaso! E;ti
cumva de etnie rromă?/ - Sunt țigancă, chiorule! Ghiuj
bătrân..." (p. 146, "Ultimul poem").
Inegale, cu aglutinări ale mai multor registre retorice,
poemele lui Mihai Prepeliță ilustrează un psihic scindat,
vulnerat de regimurile totalitariste din țările străbătute
(arestat, ținut la psihiatrie, desfăcându-i-se contractele de
muncă, lipsit de o "casă" repartizată pe numele său), de
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oamenii din jur, care l-au jugulat ;i minimalizat, pe care ia rănit ;i el însu;i cu propriile obsesii.
Dramatismul funciar, pe care l-a primit mo;tenire, i-a
adăugat componenta poetului-vates, dar nu cu masca
"tribunului", ci a unui vates-oglindă în care ;i-a văzut ;irul
de părinți basarabeni, dar ;i pe el însu;i, rătăcitorul rebel dar nu revoltat - nu înrolat în vreo "generație", în vreun loc,
ci un soldat fără simbrie al limbii române. Drama sa e veche,
una biblică, a "purtătorului de toiag" ( nici un poet român
n-a scris un poem mai profund pe această temă!), precum
în pilda din "TOIAGUL BĂTRÂNULUI TATĂ", care ți se
dă ca "să te ții copăcel", apoi "să te aperi de ura flăcăilor, /
de va fi să te prinzi la horă". Toiagul nu se pune în sicriu "alături de pălăria cu pană de păun", ci se lasă mo;tenire "Ne-ai lăsat toiagul/să nu ne poticnim nicicând..." (pp. 7879, în ALTE POEME UITATE). E un scris chinuit, un
scris-flacără, care "preface hârtia în cărbuni", iar "insomnia"
poetului e simțită,mereu, înnegrită de stigmatul vinei<
"Nopțile vin,/ Zilele pleacă.../ Numai hârtiile mele/ înnegrite
de versurile țipate/ din adâncurile sufletului/ nu sunt
nicicând întrebate - aidoma fecioarelor violate..."(p. 97,
POEME UITATE).
E o insomnie lutoasă, grunjoasă, cu acel "greu al
pământului" bucovinean< "Mă tot uit la mâna dreaptă,/cu
care scriu - / e de (din) lut... /De prea mult scris - scriitură!/
Am învățat să desenez literele,/ literele române, ;i cu mâna
stângă... / Dar ;i stânga-mi e mai mult lut.../ ;i picioarele! /
Prea mult am umblat desculț.../ Prea m-a ars gerul din
regiunea Moscova,/ în cei nouă ani cât m-am ascuns,/ după
ce m-am trezit alungat din Bsarabia...// Lut negru!/ Cu
adevărat, nu mai am nici o culoare.../ Lut ;i punctum!/ Doar
punctul mai are culoarea neagră..." (datată 12 mai, 2020,
Bucure;ti, în FLORILE APOCALIPSEI).
Răzlețit peste granițe, neîncadrat în vreo grupare literară
"din română în română", hăituit de alții ;i de el însu;i,
rebelul care-;i clamează "rezistența" doar în...piațapătratul hârtiei de scris, Mihai Prepeliță este o dovadă vie
a pătimirilor Basarabiei - "Peste Carpați, peste cutremure"
(a;a cum ;i-a intitulat volumul din 1989 la Ed. "Literatura
Artistică" din Chi;inău) -, pe care trebuie să le simțim "ale
noastre", ;i pe poet," al nostru".
Note<
1) Mihai Cimpoi - O istorie deschisă a literaturii române
din Basarabia, Ed. Arc, Chi;inău, 1997, pp. 234-235.
2) Realizează dramatizări după “Nebunul ;i floarea”, de
Romulus Guga (1972), transpune nuvela lui Ion Druță,
“Aromă de gutui”, într-o piesă de teatru în limba rusă <
"Zvonița" / Clopotul lui :tefan Cel Mare /, 1974, traduce în
lb. rusă un volum al consăteanului său, Vasile Andru "Mirele" / Jenih (1991). La Teatrul din Bălți realizează
spectacole-scenarii după versurile lui M. Eminescu - "Călin
Zburătorul" (1983) sau dramatizând "Cezara", poemul epic
"Decebal" (1989) etc.
3) Dintre c[r\ile editate, la varii edituri, prin bunăvoința
prietenească a autorului, au ajuns la "Poesis" (unde l-am
publicat prin vreme ;i datorită jurnalistului-poetului Ovidiu
Suciu), volumele – Poem nocturn, Ed. Augusta, Timi;oara,
2000, Poemele uitate, Ed. ArtPres / Augusta, Timi;oara,
2004, Alte poeme uitate, Ed. Printech, Buc., 2005, Mozaic
Basarabean, 101 poeme haiku, Ed. Printech, Buc., 2008,
Somnambuliada sau Manifestul unui poet posmodernist,
Ed. Dacoromână TDC, 2010, Dosarul Nobel, Ed. Printech,
2011, Florile Apocalipsei, Ed. Dacoromână TDC, Buc. 2020.
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Drago; Niculescu
Petre |u\ea ;i reflec\iile sale asupra cunoa;terii

“Spiritul căutător al omului împins
de nevoi se întîlneşte cu cel
contemplativ, cel din urmă fiind
setos de adevăr, de ştiinţa esenţelor
oferită de inspiraţie, reamintirea
fiind un dar ceresc. În jocul vieţii şi
al morţii, existenţa şi nonexistenţa
nu pot fi legate dialectic – în sens
hegelian -, ci mistic, unităţile fiind
simple şi transcendente”.
Petre Ţuţea

▪ Esenţele, constrînse de formă şi legi.
Istoricul, pierdut în diversitatea
aparentă a lucrurilor

Husserl (“filozofia este o ştiintă exactă”) nu este posibilă,
fiindcă exactitatea, spre diferenţă de precizie, este
transcendentă în esenţă, conform teoriei ideilor, care
reprezintă metafizica platonică a cunoaşterii, întîlnirea
zeului cu omul credincios avînd loc în lumea esenţelor, în
spaţiul unui adevăr situat dincolo de natură. Opoziţia
eleatică dintre fiinţă şi devenire a fost depăşită numai de
creştinism, şi nu prin opţiune, ci prin împăcare, prin
stăpînirea Absolutului. “Omul se mişcă între nevoia
certitudinii ontologice a eficacităţii limitate a
construcţiilor raţionale, între dialectică şi intuiţia pură a
realului”, afirmă exemplar Ţuţea.
Între Bacon şi înţeleptul Malebranche există marea
diferenţă a neînţelegerii şi înţelegerii naturii transcendente
a adevărului, a intuiţiei platonice ruptă de lumea
fenomenală. Adevărul istoric înseamnă devenire, şi nu
substanţă eleată, şi atunci Iorga “se îneacă’ efectiv în
istorie, în diversitatea aparentă a lucrurilor, în care
adevărul dispare. Faptele nu sînt decît pretexte ale gîndirii
filozofice, ale viziunii supraistorice. Pluralitatea liniilor şi
simbolurilor, instabilitatea, creşterea şi degradarea – toate
acestea nu reclamă decît imperfecţiunea omului istoric,

Se poate spune că forma coboară puritatea ideilor, care
sînt modele eterne, transcendente, creaţii ale divinităţii şi
mijloace de lucru ale Demiurgului, la nivelul lumii
sensibile, la calitatea iluzorie a spaţiului empiric,
neesenţială. Simbolul, jocul cu simbolul, apropierea sau
depărtarea de simbol îi stau la îndemînă şi omului de
ştiinţă, şi metafizicianului, şi teologului creştin. Ţuţea
afirmă că “omul de ştiinţă se deosebeşte prin speranţă de
poetul pesimist”. Dar nu amîndoi pot dispune cu aceeaşi
libertate de categorii, fie ele antinomice sau universalcomplementare? E drept că trăim sub legi, care pot fi
resimţite atît de constrîngător încît Faust îşi încearcă
salvarea în magie, ieşind din cercul lor de fier. Acolo însă
se izbeşte de ficţiune, şi aceasta îl ţine în impas. Platon
însă nu se salvează de la mirajul ficţiunii prin căderea în
dogme, reuşeşte acest lucru în calitate de om autonom.
Ţuţea precizează că exactitatea ştiinţifică a filozofiei lui
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▪ Ideile platonice, suverane perisabilei
predicaţii logice a lumii

stăpînit de natură şi de cosmos. “Marile spirite termină
religios”, cum a arătat Pascal. Eternitatea definită de
Goethe este “prezent pur”; a rămîne aici, în actualitatea
instabilă, înseamnă a nu trăi în eternitate. Dar,
deocamdată, sîntem siliţi a o face, Domnule Ţuţea, căci
deocamdată trăim aici, pe pămînt, intuiţia eternităţii, a
stabilităţii pure şi continue fiind doar un lux al cugetului
cu valenţe angelice.
Kant rămîne neplatonic prin viziunea lui
atotcuprinzătoare, unitară şi virtuoasă asupra naturii, dar
ordinea aparţine pînă la capăt transcendentului, misticii
trăind în ea, iar ceilalţi căutînd-o, pierzîndu-se în
devenire. În absenţa sentimentului religios, definitoriu
pentru om, avem de-a face cu regres, cu schilodirea
psihică şi schilodirea spirituală. Platon, văzut creştin,
reprezintă o afirmare a ştiinţei realului; depăşirea
dialecticii şi formelor limitate ale gîndirii autonome, a
formelor logice limitate, utile, gratuite sau nocive ale
spiritului căutător, a ambiţiilor sistemice, a palidei
certitudini pe care o dă grupul, şi nu insul. “Gîndirea
trebuie văzută bipolar: cînd oglindeşte Susul este vehicul
al realului, cînd oglindeşte josul este vehicul al aparenţei”,
subliniază Ţuţea. Din treptele aparente ale cunoşterii
izvorăsc “iluziile progresului” (Sorel).
Aparentele trepte ale cunoaşterii – senzaţii, percepţii,
reprezentări, concepte, judecăţi, raţionamente, cu
rădăcinile lor empirice sau în ipotezele de lucru, nu fac
decît să trezească spiritul cercetător asupra lucrurilor, dar
nerelevînd natura acestora. Afirmarea religioasă a unităţii
divine în multiplicitate dă garanţia unităţii lumii,
indiferent dacă aceasta ţine de inspiraţie sau de intuiţie.
Dialogul Parmenide dovedeşte ireductibilitatea omului
absolut cu multiplicitatea lucrurilor, a ideilor, ca esenţe
pure, cu mişcarea, transformarea, apariţia şi dispariţia
caracteristice existenţei, ireductibilitate care nu poate fi
rezolvată dialectic, relaţia dintre etrn şi trecător aparţinînd
misterului, a cărui formă de înţelegere este credinţa, nu
ştiinţa. De aici, de la contactul cu misterul, derivă şi
validitatea formulării apofatice, negative a Absolutului.
Este adevărat că Parmenide îi recomandă lui Socrate
“exerciţiile logice”, dar ele nu duc la adevăr. Dogma este
cea care facilitează pătrunderea în paradoxala inexistenţă
a Unului absolut, a nemişcării eleate, în “cîmpia
adevărului”.
Numai cei stinşi religios sînt neliniştiţi de teama
neantului, ei cred în vid şi în nefiinţă. Dialectica şi
concepţia panteistă nu rezolvă problema relaţiei dintre
Dumnezeu şi lume, relaţia dintre nepieritor şi pieritor
constituind un mister. “Formele logice ale gîndirii
autonome sînt punctele neînsemnate în fluviul inform al
sufletului omenesc.” Realitatea divinului activ transferă
realitatea asupra a tot ceea ce se întîmplă în univers. Cheia
unică a tuturor dezlegărilor îi aparţine, de aceea,
misticului, şi nu miticului, magicului şi raţionalului.
Gîndirea ştiinţifică plăsmuieşte ipoteze utile sau nu, artele
“se îneacă” în sunete sau în imagini izolate sau combinate,
în funcţie de simţurile ori închipuirea care le oferă sau
produce, ficţiunile plăsmuite de raţiunea umană
autonomă, alături de pseudolegile din natură, constituind
cadrul de manifestare, în joc, luptă şi suferinţă a copiilor
imperfecte. Zeul, cu lumea lui, este dincolo, nu aici.

Petre Ţuţea consideră că idealismul, naturalismul şi
materialismul sînt unificate prin legarea lor de către om
şi natură, idealiştii căutînd adevărul, binele şi frumosul în
ei înşişi – roadele căutării dîndu-le iluzia de cuceritori –,
naturaliştii căutînd totul în natură şi în conformitatea cu
aşa-zisele ei legi – aceasta făcîndu-i să se creadă înţelepţi
–, iar materialismul reducînd omul la el însuşi,
nerealizînd perfecţiunea la care aspiră omul religios.
Precum poziţia omului kantian, care are “finalitate în el
însuşi”, materialismul este opus misticismului, fiind etern
depărtat de Absolut. Lumea ideilor înseamnă ieşirea de
sub stăpînirea conceptelor lumii sensibile, golite de
Dumnezeu, cine o înţelege nu are nici cea mai mică ezitare
în înţelegerea religioasă a platonismului. “Intuiţia
platonică a transcendenţei este un mod filozofic grecesc
de înţelegere a realului, a exactităţii, a certitudinii
dogmatice şi de depăşire a îndoielii legate de aparenţă –
mintea omului, acest sediu al aproximărilor, al ficţiunilor
al părerilor şi erorilor, atingînd precizia utilă”, afirmă
Ţuţea.
Construcţia omului are loc înăuntrul naturii, acolo are
loc formarea omului “util statului” (Stenzel), caracterul lui
nu poate fi format decît plecînd de la natură, pe virtuţi
morale rezultate din “curgerea permanentă, cuprinzătoare
a lui şi a statului” (Stenzel). Modele geometrice precum
linia, unghiul, triunghiul, sfera, percepute ca nişte copii
ale unor esenţe implicate în demonstraţiile matematice,
nu exprimă ideile platonice. Ideile lui Palton sînt pur şi
simplu, există în afara omului şi naturii, impunînd
participarea la ele. Ideile platonice nu pot fi formulate
logic, ştiinta lui Platon fiind ontologică, încercarea care sa făcut, după model aristotelic, căzînd în eşec. Platon evită
inducţia şi deducţia logică aristotelică prin legarea ideilor,
ca modele primordiale, arhetipale, de lucrurile sensibile,
trecătoare şi imperfecte (Goblot). Prezentarea lor nu
înseamnă perisabila predicaţie a lumii lucrurilor,
progresele gîndirii nu sînt necesare, raţionamentul
inductiv şi deductiv rămînînd instrumente metodologice
utile într-o logică ştiinţifică de tip aristotelic. Stagiritul
leagă forma de materie (substanţă), ori acest lucru nu se
potriveşte cu lumea platonică, cu absolutul concret din
eshatologia creştină.
Permanente rămîn în gîndirea lui Platon afirmarea
transcendenţei realului, sufletul nemuritor (formă a
omului etern), ideile şi zeii – toate dimpreună. În sens
platonic esenţele pot fi contemplate de spiritele pure
dincolo, iar aici, trăite ca amintiri ale altei vieţi –
anamnesis. Întoarcerea filozofului în grotă este o acţiune
de ordin ontologic, nu este determinată de vreo dialectică
a inducţie şi deducţiei, a grotescului şi universalului, a
singularului şi generalului.

▪ De la ficţiunea nietzscheană a lumii
la metafizica cunoaşterii. Sau, mai
degrabă, invers...
Adevărul suprem este exprimat de Platon astfel<
“Dumnezeu este bun, lipsit de invidie, şi ceea ce a facut
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El a făcut cel mai bine posibil” (M. Chauvet). Nietzsche
afirmă că “s-ar putea ca lumea să fie o ficţiune”. Toţi
oamenii şi toate categoriile au sens, perisabil ori peren,
iluzoriu ori cert, fiindcă sînt sub puterea lui Dumnezeu.
Semnele aleatorii, a căror eficacitate produce iluzia
adevărului, sînt rezultatul mişcării spiritului autonom
între senzorial şi predicativ. Ideile sînt oglindite de lucruri,
dar nu sînt incluse în ele – ideile care sînt obiectul
conceptelor. Imaginea obiectelor, reflectată de către
simţuri, nu surprinde decît un adevăr exterior lor;
imaginea nu a surprins şi nu surprinde niciodată esenţa
profundă a lucrurilor. De aceea, adevărata ştiinţă este
ştiinţa ideilor, viziunea gnoseologică kantiană nu se
potriveşte cu spiritualismul platonic, căci numai
interpretarea ontologică este adecvată naturii
transcendente a ideilor. Pedagogia platonică, statul său
educator sînt potenţate de puterea spirituală a templelor.
Pedagogicul însă, la Platon, este subordonat ontologicului
(şi nu invers) vieţii şi lumii, zeilor, sufletului nemuritor,
adevărului cuprins în ştiinţa ideilor. Prezentarea ideilor,
din “Republica”, ne arată natura lor transcendentă şi
socratismul lui Platon, faptul că Absolutul nu poate fi
explicat teoretic în forma clarului cartezian< “Nu ştiu – se
adresează Socrate lui Glaucon – dacă poţi înţelege, eu
exprim adevărul fără imagine şi pildă. Există o ştiinţă care
cercetează esenţa oricărui lucru, este superioră tuturor
ştiinţelor practice şi teoretice” (Republica, Cartea a II-a).
Cea către care se îndreaptă gîndirea socratică nu este deci
obiectivitatea ştiinţifică, ci “metafizica cunoaşterii” – aşa
cum se exprima Henri Bergson. Este greşit a se suspecta,
ba mai mult, a se face greşeala confundării “căutării naturi
lucrurilor” a lui Socrate cu vreo interpretare logicinductivă a realului. Şi aceasta din simplul motiv al
absolutizării ideilor provenite din dialoguri ca rezultate
dialectice ale gîndirii umane, ca raţionamente desfăşurate
în discuţii, fapt care le-ar transforma în simple concepte
care nu exprimă natura lucruilor. Filozofia, în fond, este
un mod pozitivist de înţelegere a platonismului. Logicienii
moderni, în genere, sînt cei care consideră “conceptele ca
expresii esenţiale ale lucrurilor, deci ale unităţii reale a
acestora, acesta fiind scopul cercetării” (Sigvart). Natura
lucrurilor nu se caută cu ajutorul unei pseudoştiinţe utile
şi vaste, căutatorul nu devine astfel posesor al adevărului,
transcendent în esenţă –, ci se primeşte prin inspiraţie sau
se intuieşte.
Deşi platonismul nu răspunde la întrebarea filozofică
dacă perfecţiunea coincide cu completitudinea sau nu,
creştinismul, prin integralismul mistic, prin dogma
eshatologică a învierii răspunde afirmativ. Binele suprem
nu poate fi atins dialectic, prin rezultate utile statului
educator şi individului educat, şi deşi Stenzel consideră că
există o conştiintă teoretică în sens ştiinţific, ca “expresie
a acordului între personalitate şi lumea exterioară”,
privind socratic-platonic, adevărul nu este expresia celor
doi termeni legaţi logic, interioritate şi exterioritate, ci
acesta reprezintă o viziune aristotelică, precursoare a
concretului nominalist şi, mai departe, a empirismului şi
pozitivismului. Gîndirea autonomă a omului şi ştiinţa
aferentă ei se arată a fi neputincioase în afara încercării de
analiză a adevărului din părticele sectare sau sectoriale,
adevărul căutat neavînd sediul în ea. Dar acest lucru un
trebuie absolutizat sau blamat, căci filozofia, religia şi
ştiinţa trebuie să meargă mînă în mînă în lucrarea de
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căutare, de atingere a adevărului, ştiinţei rămînîndu-i
efortul şi încrederea (acestea fiind ustensilele ei), iar
filozofiei şi religiei, înţelepciunea, intuiţia şi, mai ales,
credinţa.

▪ Divinul şi sufletul, sau calea
circulară spre nemurire
În Fedru, Socrate, profesorul lui Platon, afirmă lucruri
excepţionale. Pentru cei care au citit dialogurile
platoniciene, dar şi pentru cei mai puţin initiaţi, care nu
au făcut-o, este extrem de utilă şi justificată lecturarea şi
analiza acestora, textele stînd practic la baza gîndirii
platonice. Din acest punct de vedere, Ţuţea face un scurt
excurs esenţializat şi deosebit de valoros. În cele ce
urmează vom analiza succint texte filozofice de bază, fără
de care gîndirea platonică, în intuiţia ei transcendentă
excepţională, şi, ulterior, în viziunea şi interpretarea
creştină, nu poate fi înţeleasă la adevărata ei dimensiune.
Dorinţa instinctivă a plăcerii şi gustul reflectat al binelui
sînt considerate de către Socrate cele două principii care
îl conduc pe om, şi al căror impuls îi determină acestuia
acţiunea şi natura. Amîndouă, împreună, nu sînt însă în
stare a-l determina pe acesta să îşi dorescă a cunoaşte
esenţa lucrurilor, ci s-o ignore. Înţelepciunea nu este
altceva decît înclinare spre bine, inspirată de raţiune, care
pune stăpînire pe suflet, ea situîndu-se la pol opus de
dorinţa necugetată care tinde spre plăcerea dominatoare
şi care poartă numele de necumpătare.
Mişcarea (manifestarea) singură a sufletului nu poate
să impună, în mod necesar, decît că sufletul nu are nici
început şi nici sfîrşit, adică faptul că este nemuritor.
Definirea sufletului fiind capacitatea unei ştiinţe divine,
nu ne rămîn la îndemînă decît cele cîteva cuvinte cu care
putem opera comparaţii, analogii. Căderea sufletului
universal din statutul lui ceresc în haina solidă a timpului
individual terestru, care nu îl determină deci, ci doar îl
găzduieşte, reprezintă una dintre caracteristicile gîndirii
platonice, mult controversată şi contrazisă ulterior, acerb,
în cadrul filozofiei creştine medievale, începînd chiar cu
formele ei incipiente. Divinul este cel care asigură
circulaţia sufletului, în varianta lui universală, deci
existenţială, în sferele superioare, de asemenea slăbirea,
“ofilirea” urîţeniei şi răului. Absoluta forţă ordonatoare
supraveghează totul. Viziunea cosmogonică, mitică,
trebuie înţeleasă şi înterpretată corect, între zei care se
mişcă în spaţiul transcendenţei – acest lucru fiind fertil
judecăţii contemporane –, al absolutului esenţializat, al
ideilor arhetipale.
Nu îmbrăcămintea mesajului contează astăzi, ci
substanţa esenţializată, folositoare unor demersuri analitie
superioare, a conţinutului. Muritorii devin nemuritori
prin urcarea sufletului la cer (analogie cu viziunea şi
mesajul religios creştin, tributară, şi ea, în bună măsură,
feluritelor inserţii, este impresionantă). Spaţializarea şi
geometrizarea descriptivă a mişcării sufletelor în cadrul
bolţii cereşti nu trebuie înţeleasă, corect, decît în înţelesul
ei determinist-energetic. “Căci dacă trebuie întotdeauna
a spune adevărul, sîntem totdeauna obligaţi, cînd vorbim
despre adevăr”. Şi atunci: esenţa fără culoare, fără formă,
impalpabilă un poate fi contemplată decît prin ghidul
sufletului, inteligenţa în jurul esenţei rămînînd a fi sediul
54
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acelei ştiinţe perfecte, care cuprinde adevărul întreg. O
mişcare circulară, vede Socrate prin Platon, a gîndirii
zeilor, care, hrănindu-se din gîndire şi din ştiinţă, fiindui admisă contemplarea Fiinţei absolute, se adapă cu
Adevărul şi este cufundată în extaz pînă cînd ajunge din
nou în punctul de unde a plecat. O mişcare de revoluţie,
desigur, în care ea contemplă justiţia în sine, înţelepciunea
în sine, ştiinţa, dar nu ştiinţa parţială, fragmentară a
lucrului şi omenescului, individualizată după obiecte şi
muritori, ci ştiinţa nesupusă schimbării, ştiinţa care are ca
unic obiect Fiinţa fiinţelor.
Conform legii Adrasteiei (nimfa care l-a hrănit pe
Zeus în peşteră cu laptele caprei Amaltheea), orice suflet
care a putut să urmeze sufletul divin şi să contemple cu el
vreo esenţă să fie apărat de orice rău, iar dacă elanul său
nu slăbeşte – în eventualitatea unor alte călătorii
(reîncarnare) –, el nu va cunoaşte vreodată suferinţa.
Uitarea şi viciul corup sufletul, îl fac impur, îl îngreunează,
sufletul cade atunci pe pămînt şi nu poate însufleţi corpul
niciunui animal. La pol opus, sufletul care a văzut cel mai
bine esenţele şi adevărul va locui în- şi va forma un om
care se va consacra înţelepciunii, frumuseţii, muzelor,
iubirii. Unitatea raţională impune înţelegerea generalului,
aceasta plecînd, fireşte, de la multiplicitatea senzaţiilor.
Această facultate este amintire, resimţirea celor văzute de
suflet în călătorile alături de sufletul divin. Pe acest drum,
desconsiderarea existenţelor înseamnă contemplarea
existenţei reale. Dar filozofii posedă gîndirea care se poate
lega, pe cît posibil, de amintire, de esenţele “cărora însuşi
Dumnezeu le datorează întreaga divinitate”. Aceste
reminiscenţe însufleţesc omul capabil de misterele
perfecţiunii infinite, capabil de a ajunge la perfecţiune.
Desigur că mulţi, bîntuiţi de griji, angoase şi alte năclăieli,
nu îl înţeleg, îl consideră nebun şi chiar vor să-l vindece
de nebunie. El îşi dă seama de tot ce se întîmplă în jurul
lui şi cu el. Cea mai pură dintre lumi conţine întrînsa
esenţele perfecte, simple, pline de calm şi beatitudine.
Omul hărăzit, contemplîndu-le, va deveni pur, liber,
detaşat de propriul mormînt al corpului, de închisoarea
pe care o purtăm cu noi.
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un dispreţ injust ori o zadarnică înfumurare.
Pe de altă parte, există un motiv temeinic, care se opune
oricărei tentaţii de a scrie asupra acestei materii. Ştiinţa se
poate aplica asupra oricărui obiect în trei condiţii
necesare. A patra condiţie este ştiinţa însăşi. A cincea
condiţie este reprezentată de însuşi ţelul demersului
cunoaşterii, care este adevărul în sine. Aceste aspect este
verificat plecînd chiar de la cele mai simple lucruri ori
simboluri – figurile geometrice, care, după cum am spus
anterior, reprezintă ele însele nişte esenţe. Cercul,
bunăoară< are nume, definiţie – substantive şi verbe –,
apoi o imagine, un desen aferent, care se trasează şi se
poate şi şterge, distrugînd complet figura în sine. Al
patrulea lucru este ştiinţa, inteligenţa, opinia adevărată,
relativă la cerc. De cel de-al cincilea lucru, adevărul, cel
mai mult se apropie inteligenţa, celelalte lucruri se
îndepărtează de el. La fel, putem lua în discuţie orice alt
obiect, figură, culoare, apoi categorii, precum binele,
frumosul, justul, specii de animale, acţiuni, pasiuni,
obiecte naturale sau realizate de mîna omenească, modul
de a fi al sufletelor.
Neputinta raţiunii omului, pierdut între efortul de a
cunoaşte atît calităţile lucrurilor, cît şi esenţa lor, îl va
împiedica pe acesta de la coordonarea gîndurilor sale întrun sistem nepervertibil. Chiar şi cercul, în toată
perfectiunea lui tangentă în fiecare punct la o linie
dreaptă, conţine întrînsul elemente care îl aşează în poziţie
de contradicţie cu adevărul. Asumător definiţiei, care deşi
are pretenţia finităţii, a imuabilităţii, este compusă din
nume şi din verbe care nu sînt fixe. De aceea, cum am mai
spus, căutarea atît a esenţei, cît şi a calităţii în acelaşi timp
duce la contradicţii evidente, plasează în spaţiul omului
mii de îndoieli, mii de neclarităţi. De obicei, omul se
mulţumeşte cu prima imagine a lucrurilor şi respinge
aceste patru elemente – lucru motivat, în bună măsură,
de proasta noastră educaţie sau de teama căderii în
ridicolul interogaţiilor nesfîrşite. Din naştere, sufletele
locuiesc naturi vicioase şi nepregătite în privinţa
cunoaşterii şi moravurilor, ele însele corupte, ceea ce face
ca atingerea nivelului ştiinţei să poată fi posibil abia la
capăt de drum, pe un fundament al lucrurilor şi spiritului
bine rînduite. Fără afinitatea cu obiectul de cunoscut,
inteligenta şi memoria nu reprezintă nimic. De aceea,
posesorii de inteligenţă şi memorie bună, dar care nu au
afintatea naturală cu justul si frumosul, şi nici cei care
posedă aceeaşi afinitate, dar sînt lipsiţi de inteligenţă şi
memorie, nu vor putea pătrunde niciodată adevărul
virtuţii şi viciului, căci esenţa etalează spre cunoaştere atît
falsul, cît şi adevărul în acelaşi timp, pătrunderea lor
simultană fiind dificilă, necesitînd multă muncă şi mult
timp. După raportarea lucrurilor unele la altele, după
percepţii, senzaţii, discuţii, după invidii, întrebări şi
răspunsuri, abia atunci lumina înţelepciunii luminează
obiectele şi ne permite să ajungem pînă la limita puterii
umane.

▪ Neputinţa cunoasţerii simultane a
calităţii şi a esenţei lucrurilor
Fragmentul filozofic din Scrisoarea a VII-a debutează
cu o clarificare, în sensul în care Platon nu garantează
siguranţa sursei externe, a celor care afirmă că ar fi preluat
principiile platoniene din chiar gura lui Platon. El infirmă
existenţa vreunei aşezări într-o formă ordonată, metodică,
scolastică a principiilor sale, fiindcă această ştiinta nu se
transmite prin cuvinte (facem aici o paranteză şi
specificăm că toate traducerile în română făcute de Ţuţea
şi corecturile exegeţilor şi editorilor întreprinse ulterior
au fost realizate conform traducerii în franceză din ediţia
Saisset. Fragmentul din Fedru este în volumul Platon,
Oeuvres Complete, vol. II). Platon nu îşi asumă această
cea mai nobilă întreprindere care ar fi putut fi, dacă acest
lucru ar fi fost posibil, piscul vieţii lui: dezvăluirea
secretelor naturii (lucrurilor). Platon consideră că numai
un mic număr de iniţiaţi şi de capabili a le descoperi în ei
înşişi merită să primească aceste învăţături (pedagogia
platoniciană). În rest, asupra celorlalţi nu s-ar abate decît

▪ Empirism, nominalism, inducţie,
deducţie – sau dialectica din afara
adevărului
În Fedru, lungimea citatelor este motivată de
diversitatea punctelor de vedere privind purul real – ideea
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de esenţă –, ceea ce arată imperfecţiunea limbajului uman,
mai ales în forma predicaţiei. Socrate prezintă doctrina
esenţelor nesigur, acestea fiind “simple, fără formă şi
culoare”, deşi “strălucesc ca viziuni în jurul celei mai pure
lumini”. Destinul şi zeul purtător de lumină, pedepsitor al
omului răspunzător pentru faptele sale, adică trăitor în
libertatea “imperiului necesităţii”, stăpînesc ordinea eticoreligioasă. Imaginile sînt forme iluzorii ale lumii aparente,
nepotrivite cu esenţele platonice, forma devenind reală la
Aristotel şi apoi la creştini. Generalul, ca rezultat al
reamintirii şi nu al abstractizării, pleacă aparent de la
senzaţii, în cadrul lui nefiind vorba de logică a faptelor, de
inducţie propriu-zisă, generalizarea nefiind calea spre
esenţe. Mozaicul empiric util şi orientator, un duce la
unităţi reale, ci formale, nesigure: empirism, nominalism,
inducţie, deducţie – toate aparţin dialecticii legate de
filozofie şi concret, deschisă şi limitată, situată în afara
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adevărului, acesta existînd în “imperiul esenţelor”.Ceea ce
ne stă la dispoziţie este o lume dedusă din logica realului,
situată deasupra puterii raţiunii umane, cu ipotezele şi
sintezele ei ospitaliere. Esenţele nu ţin de natura
subiectului cunoscător, de aceea, limbajul socratic, greşit
interpretat drept “ineism” (“ineism socratic”), merită
corecta interpretare de amestec de metempsihoză,
anamnesis, abstractizare ca expresie a gîndirii active,
observaţie sau funcţie trezitoare a simţurilor. Corpul –
mormîntul înţeleptului inspirat, aflat pe poziţie dialectică
conflictuală cu mulţimea care îl consideră nebun –,
această rămăşiţă orfică, depăşită de integralismul creştin.
Prostia şi ignoranţa sînt, de fapt, sub imperiul destinului,
al necesităţii – spaţiu în care răspunderea nu poate
funcţiona, de aceeea, viziunea socratică se pare că greşeşte
acuzîndu-l pe prost şi pe ignorant că sînt vinovaţi pentru
neştiinţa lor.

56

decembrie 2020

POESIS INTERNA|IONAL

Poesis

Srba Ignjatović
Supliciul „memoriei asasine” şi sentimentul „golului infinit”
— „registrul” chibzuit al faptelor selectate ca introducere la
„cunoştinţele secrete”
(O bufniţă tânără pe patul morţii)

practica poetică drept fugă de metaforă) şi starea de fapt
(ca stare a poeziei ce încearcă să fie poezie, fiind, în mare,
o listă de date şi fapte — respectiv semne selectate ale
acestora, căci, vorbind de poezie, nu trebuie să uităm nicio
clipă că e vorba doar de limbă, de semnele lingvistice şi
relaţiile dintre acestea care materializează textul).
„Registrul” chibzuit al unor fapte selectate care
vorbesc de la sine reprezintă, într-adevăr, forma-formula
centrală a textului poetic al lui Flora. Acesta face ca primul
nivel al poeziilor sale să fie puternic expresiv, deosebit de
bine ritmat, dar are şi efecte mai complexe, despre care va
fi vorba mai târziu. Reprezentând însă un tip de formulă,
acest „registru” este adesea şi o formă a unei „grile
verbale” în aparenţă stereotipă. Dar de relaţiile care se
instituie faţă de această „grilă verbală” în text, de poanta
şi de accentul care — după cum am mai avut prilejul să
vedem — deseori se defineşte, ulterior, într-o ordine
inversată, de la sfârşitul către începutul poemului, ca o
falsă specie de „criptogramă” — depinde, în general, dacă
poezia lui Flora va fi „un fel de îngrămădire romantică”
sau în afara oricărei practici romantice.
În primul caz, înseamnă că liricul, în cele din urmă,
înclină balanţa. În cel de-al doilea, că motivele neoveriste
au prioritate dar, începând de la Starea de fapt, şi mai ales
în ultima carte, O bufniţă tânără pe patul morţii, Flora ne
propune şi un concept poetic mai puţin polarizat, tinzând
spre o rezolvare mai „concisă” şi mai deosebită. Simbolul
civilizaţiei şi cel cultural de un stadiu mai înalt reprezintă
tema preponderentă în noile poeme, dar este evidentă şi
căutarea simbolurilor corespunzătoare care ar fi contribuit
la amplificarea şi unitatea „materiei poetice”. Relaţia dintre
realitate şi poezie, după Pavković, problema centrală a
„operei poetice de până acum a lui Flora”, analizată
anterior dintr-o perspectivă sau alta a relaţiilor sale, nu
mai este clară şi nici nu mai prezintă o „polarizare”, ci se
complică sub unghi metaforic şi simbolic.
„Evitând” metaforele, „subordonând” realitatea
poeticului, poetul a recurs şi anterior la un discurs poetic
cifrat, îmbogăţindu-l şi regenerându-l printr-un vocabular
„nepoetic”, şi răsturnări care au ca scop apropierea
realităţii discursului printr-o selecţie specifică reflectată
în realitatea cotidianului. Punând şi eliminând „semnul
de egalitate”, chiar „jonglând” adesea cu el, Flora a reuşit
să realizeze un dinamism semantic impresionant şi foarte
expresiv. Dar realitatea în axiologia lui Flora, să apelez la

Noua turnură a poeziei lui Ioan Flora nu a rămas fără
comentarii. Astfel, Valentin F. Mihăescu, în articolul
Starea de fapt (cf. Luceafărul, Bucureşti, an XXX, nr. 38
(1323), 19 sept. 1987, p. 2), accentuează viziunea clară a
poetului relativă la epuizarea unor terne, observând că
această carte este „căutarea energică a unei noi formule”
şi „o culegere de tranziţie spre ceva cu totul diferit”. Lucian
Alexiu, în articolul Însemnele realului, vorbeşte despre
atracţia unor teme, în noile versuri ale poetului, şi despre
depăşirea rezistenţei la propriile încercări de „reformulare
a identităţii poeziei”. Având în vedere jocul poetului cu
temele limbajului şi ale scrierii, Lucian Alexiu constată că
Flora, altminteri bun cunoscător al „teoriilor moderne ale
poeziei şi ale discursului poetic”, se referă, în cele mai
recente volume, la acestea cu „destulă suspiciune” şi le
aminteşte cu nedisimulată ironie, neadmiţând, pentru
sine, „nici un fel de iluzie eticistă”. După Laurenţiu Ulici,
poetul este preocupat de „adâncirea şi deschiderea căii de
acces personale spre miezul clocotitor al existenţei…” (v.
Scrisul purpuriu, România literară, Bucureşti, nr.1, 2 ian.
1986, p. 11).
Atunci când s-ar părea că discursul său
„marginalizează lirismul, în subtext se simte mereu o
mişcare învolburată, de esenţă lirică, faţă de care
acumularea rece, textuală, are un sens autoironic”. Ulici
pune în evidenţă faptul că „Starea de fapt (…) continuă,
radicalizând-o, experienţa lirică din Terapia muncii,
Lumea fizic[ şi Fişe poetice, fără ca această augmentare a
unor mai vechi poziţii să se producă prin repetare”, căci
poetul posedă „o imaginaţie suficient de disponibilă şi de
antrenantă pentru a nu-şi calchia propriile proiecte
anterioare” şi, „mai ales, inteligenţa de a întări unitatea
«sintactică», a traseului liric prin diversitatea
«morfologică» a constituenţilor”.
Într-un stil asemănător, la apariţia selecţiei de poeme
Trădarea metaforei (Jedinstvo, Priština, 1985) scrie la noi
Vasa Pavković sub un titlu spiritual şi adecvat, Cât mai
departe de metafora dezlănţuită (Letopis Matice srpske,
Novi Sad, an CLXIV, mai 1988, op. 441, fasc.V, p. 777–
787). Abila „alegere” de către Pavković a acestui titlu nu e
întâmplătoare, având în vedere că el îşi concentrează
atenţia întâi de toate asupra titlurilor celor mai noi cărţi
ale poetului, susţinând că mai eficace decât oricare
„construcţie critică” (sunt) „două dominante semantice
ale textului său — anume trădarea metaforei (am spune<
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expresia lui Pavković, a rămas, măcar declarativ,
„subordonată poeziei”. Însă liantul principal al limbajului
obiectiv, descriptiv şi taxativ sunt „locurile” şi enunţurile
prin intermediul cărora se instituie, sau „regenerează”,
reflectându-se în text, unitatea semnificaţiei poetice care
constituie, de fapt, o configuraţie poetică specifică.
Aceasta ar învedera faptul că Ioan Flora, chiar de la
începuturile sale, a fost conştient că o obiectivare totală a
unor enunţuri şi a „declaraţiilor” l-ar duce, în realitate,
într-un spaţiu extrapoetic, în ciuda intenţiilor sale diferite
— având intenţia ca, de la o „construcţie nepoetică”
tradiţională şi jucându-se cu obiectivismul opiniilor sau,
în aparenţă, renunţând la poezie, pentru a o accepta iarăşi,
să realizeze un text poetic original şi de efect, suprapus
unei construcţii ambigue, dinamic şi, cel puţin sub
raportul poeticii, contradictoriu.
Pe calea, însă, de la proiect la realizarea acestuia, a fost
necesar să se încalce cele proiectate, necesar să se cadă
uneori în livresc, să fie acceptată metafora (poemul
Trădarea metaforei din volumul Starea de fapt). Sau, cum
spune Pavković< „Iremediabil încătuşat de limba proprie,
la fel cum este încătuşat de propriul său corp, poetul,
adresându-se sieşi, cu dorinţa de a se cunoaşte pe sine, va
fi obligat să „trădeze” realitatea şi să se adreseze metaforei.
Ceea ce este la distanţă, întotdeauna este mai uşor de
numit, ceea ce este în noi, este decepţionant de îndepărtat
şi abisul se poate depăşi doar printr-o înlănţuire, prin
cópula metaforei.
Iată de ce Pavković presupune că „încălcările poetului
vor fi tot mai dese, şi tot aşa precum lumii din afara sa,
poetul se va adresa propriului corp”. Volumul O bufniţă
ţinură pe patul morţii arată că această presupunere a fost
într-o măsură oarecare exactă, de adăugat la aceasta fiind
că poetul a găsit o nouă formă de mediere. Ființă realăfantasmagorică desemnată prin sintagma bufniţă tânără
este deopotrivă corporală şi necorporală. În fond, avem
încontinuu impresia că poetul se străduieşte să dea
corporalitate creaturii, dar că bufniţa tânără rămâne un
simbol al lumii care a trecut şi care trece, atât pentru poet,
cât şi pentru noi, cititorii, care, împreună cu el, ne trezim
faţă în faţă cu această constatare.
În acest punct, descrierea poetului este în cel mai mic
grad poetică, fiind aproape narativă, numai astfel reuşind
să redea („să obiectiveze”) dramatismul unei amare
descoperiri<
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asociaţiilor şi în digresiuni. Într-un mod similar va realiza
şi alte poezii de mai târziu, ca şi cum ar fi dorit să se
îndepărteze tot mai mult de „obiectul” poetic impus.
În cel de al treilea text, Din evocările ornitologului
amator (I), apelează la mai vechiul său joc. Rămânând în
aparenţă fidel tematicii, el schimbă semnificaţia textului
ales, insistând să-l obiectiveze tot mai mult. Textul poetic
ia astfel forma unei dezbateri între ornitologii amatori,
asemeni textelor „prelucrate”, „poetizate” din
„atotputernicele enciclopedii”.
Proiectele creaţiei se intersectează apoi încă o dată
(poemul Bufniţa plutind pe ape), iar apoi urmează
suprastructura mitologică şi transistorică a motivului
bufniţei (poemul Inima. În loc de inimă). Poetul, poate
pentru prima dată pe faţă, acţionează asemeni unui
„mitograf ”. Repede, însă, abandonează şi această postură,
pentru ca, într-un fel de uitare de sine (sau, dimpotrivă,
într-un fel de amintire vie şi profundă) să se ocupe cu un
„studiu de gleznă” făcut public, în mod evident, asemeni
unei întâmplări de odinioară şi unei „ilustraţii” a timpului
trecut.
Aceasta îi dă dreptul la noi digresiuni, nici ele, însă,
precum nici revenirile la teme şi subvariante, nu-l ajută
pe poetul care „nu mai este tânăr” şi „optimist” să
conceapă, cum singur afirmă în mod explicit, „moartea
drept simplă ideologie fertilă” (poemul Inconfort
fiziologic). Iată de ce, în Dialog final (ultima poezie din
acest ciclu), se face auzită o exemplară voce tragică, cu un
timbru tot pe atât de tăios pe cât de blând<

Ne zvârcolim, târziu şi candizi, iubito
când pe canapeaua aceasta de purpură,
desfundată ca un drum de ţară primăvara,
când pe gheaţa covorului de-un alb calm, victorian,
discutând marile absoluturi,
urmărind integrarea noastră ca un fluid în natură.
Ghearele bufniţei seamănă cu o mină făcută pumn
ori biciuşca, spui,
şi iată câtă linişte, câtă ordine instituie moartea
printre lucruri!
Melancolia şi resemnarea colorează această imagine
lirică apropiind enunţurile lui Flora de concepţia
tradiţională a poeziei. Este acesta semnul că „furiosul
insurgent” a obosit luptându-se cu „faptele” fizice ale
lumii, preocupat fiind de „ultimele întâmplări” într-o
manieră lirică obişnuită dar, în parte, într-un mod subtil,
testamentar (ca în ultima poezie din Starea de fapt)<

Mă cuprinse un fel de frig, un fel de moarte
şi-am dat buzna pe uşă afară, transpirat şi orbit de lumină,
respirând adânc şi inegal
ca un trup zvârcolindu-se sub un morman de paturi.
(Intrarea în casă)

Puteai iarăşi spune<
„Tu-l prinzi în cuie şi-1 fixezi, pământul, pe terasă, la
soare,
când pământului îi șade bine la rădăcina ierbii,
sub pasul desculţ,
sub frunze gălbejite, toamna;
când se cere din răsputeri dedesubt
şi mai ales deasupra”.
(Iarbă încolţită, într-un sac, pe terasă)

Casa, locuinţa creaturii, are în contextul respectiv
congruenţa simbolică a vieţii — o congruenţă cu atât mai
mare cu cât realizează un contrast mai puternic între
mirosul morţii şi putoarea stârvului, cu stratul semantic
prin mijlocirea căruia simbolistica tinerei bufniţe se
apropie de simbolistica prin care E.A. Poe a configurat
corbul.
Şi ca şi cum el însuşi ar fi fost uluit de transparenţa
situaţiei date, poetul, deja spre finalul primului volum
despre „bufniţa tânără”, se va refugia rapid in jocul

Oare nu este anunţat, astfel, amintitul timbru blând în
poezia lui Ioan Flora, ca o rezolvare finală (anterior mult
radicalizată) a „dialogului” cu trupul şi cele trupeşti? Cum
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şi de ce insurgentul a devenit înţeleptul elegiac care îşi
îmbină propriile poezii cu „eseurile”, şi acestea, încă, pe o
„temă dată”? De ce este obligat să lupte cu propriu-i „fior
liric” trădător, un „fior liric” compromiţător, „fascinant”,
„parazitar”, şi, pe lângă toate, „despotic”, observând că
acesta este<
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gnoseologie. Lumea nu va putea fi stăpânită şi explicată
decât prin intermediul „ştiinţei sacre”. Dacă unele
calamităţi şi catastrofe conduc lumea în domeniul
individualului ca şi cel al „colectivităţii”, natura acesteia
este la origine alta decât o arată stricta aparenţă. Iată de
ce poetul, asemeni alchimistului, caută „piatra filosofică”
precum şi panaceul — premise ale descoperirii tainei
nemuririi.
Pe acel drum el va trebui să treacă încă o dată, adică
să repete diferite fraze ale credinţei colective (Memoria
asasină). Va apela la numeroase citate din universul
spiritualităţii folclorice, la obiceiuri şi credinţe, reluând,
fără soluţii clare, şi construind în continuare descrieri ale
demonilor, ale vrăjitoarelor şi ale vampirilor. Mai înainte
însă de a pătrunde în acest spaţiu populat cu creaţii ale
unei imaginaţii de excepţie, va depune în anticamera
acestuia un nou simbol chtonic, „dumnezeul-cârtiţă”,
„talpa pământului/ sau talpa iadului” (în ciclul Eseu
despre cârtiţă).
În acest fel debutează o interpretare lirică a unui fir
ascuns din istoria lumii, al fricii acesteia, al credinţei şi al
speranţei pentru a căror apariţie se face vinovată „bufniţa
tânără” care, rechemată, a intrat pur şi simplu în viaţa şi
memoria poetului. În modelarea unei atari viziuni
conţinând o serie de elemente ale unei istorii apocrife,
poetul îl alege drept călăuză pe Lucan. Citatul din epopeea
lui Lucan, Pharsalia devine motto-ul final din O bufniţă
tânără pe patul morţii, aceasta purtând titlul Privirea
ghimpată. Poemele din Privirea ghimpată conţin, aproape
fără excepţie, invocaţii şi descrieri aproximative ale unor
monştri mitologici, asemănători celor care apar la Lucan,
dar în acelaşi timp apropiaţi de fiinţele rău pre-vestitoare
prezente în lumea imaginaţiei folclorice. Inspirat din
lecturi exotice şi mistice, poetul se comportă ca un nou
doctor Faust. El tinde să pătrundă imaginile secrete ale
lucrurilor, dând prioritate absolută unor viziuni
subiective<

Comic de-a dreptul, inutil când îmi propun să scriu
despre strigforme
apelând la genealogii sau tabele
cronologice
cum procedau romancierii de odinioară
(Eseu pe o temă dată sau despre Fiorul liric)
Oricât am dori uneori „mai multă materie, chiar dacă
pământul şi întunericul/ar înghiţi-o”, el nu se mai
manifestă ca un descoperitor naiv al lumii care, într-un
fel unic, poate chiar irepetabil, participă la mersul şi la
întâmplările acestea. El este chinuit acum de „amintirea
funestă”, asemănătoare prin efecte cu acel deja-văzut,
„întemniţat” în toate cele ce ne înconjoară atâta timp cât
„laconicele” „definiţii exacte” descoperă tot atâtea puncte
sensibile în temele generate.
„Ţinutul nostalgic” din O bufniţă tânără pe patul
morţii devine un fel de „ţinut integral” (poemul Scene de
vânătoare). Poetul se adresează „vremurilor romantice”,
căutând un fel de trecut idilic, dar descoperă „vremurile
ciumei”, o viziune a lumii flagelantă şi masochistă,
înţeleasă ca o pedeapsă a Domnului pentru păcatele şi
nimicniciile omeneşti (poemul Serenissima). Poetul este
fascinat de credinţa grotescă în hainele, măştile şi de toate
simbolurile considerate a proteja împotriva molimei.
În contextul menţionat, poetul devine un pelerin în
căutarea unor cunoştinţe tainice, într-un fel un alchimist,
astfel că şi conţinutul şi semnificaţia „listelor” sale — mai
înainte, de regulă, interpretate ca expresie dinamică a
„lumii fizice” — se schimbă într-un mod esenţial. În ele
pătrunde terminologia secretă a alchimiei, dând la iveală
o modalitate cu totul nouă de a concepe lumea<

lumea-i aşa cum o gândesc eu şi nu aşa cum se
cere din răsputeri să fie.
(Mălai şi măcriş)

Picătura chinezească, martiriul, infernul
numit tehnică a acelor o mie de răni
arta tragerii în ţeapă,
asigurând supravieţuirea victimei pe puţin
patruzeci şi opt de ore,
Carl Gustav Jung şi alchimia,
spiritus mercurius, nigredo şi umbra,
adevărul materiei,
nadirul şi cauda pavonis şi mai ales sângele
în care licăreşte viaţă şi moarte deopotrivă,
acel rubedo în stare să recupereze existenţa umană
în ansamblu”
(Nigredo şi umbra)

Experienţa faptelor pare a fi epuizată, terminată.
Poetul e preocupat de căutarea unor fapte ascunse şi a
unor unghiuri aparte care să permită — dacă nu o totală
breşă în „miezul lucrurilor”, atunci măcar prevestiri ale
unor prezenţe tainice.
Iată de ce „zeul-cârtiţă” şi „fiara” sau „animalullabirint” sunt sinonimele unei existenţe ascunse şi
simbolul care leagă secretele lumii organice cu tainele
Hadesului grecesc<

Ca un Homer, ferindu-se de hermine şi ulii şi nevăstuici,
ea se adăposteşte cu precădere la rădăcina stejarului,
la rădăcina popoarelor şi-a templelor marmoreene.
Ochii ei pe jumătate stinşi
distrug în depărtare rugurile măslinilor în flăcări.
(Animalul-labirint)

Poetul, care mai înainte s-a recunoscut a fi cititor al
lui Wittgenstein se întoarce, acum, spre Paracelsus, dar şi
spre cele mai noi interpretări ale lui Jung privind
experienţele alchimice. El „repovesteşte” experienţe
alchimice, dând nume acelor „intermediari puternici”
care le execută.
Lumea în care a pătruns sau în care l-a introdus tânăra
bufniţă cu experienţa proprie a morţii pretinde o nouă

în ciclul Oglinzile de marmură (care este înaintea Privirii
ghimpate), preocupat de simbolurile plăcilor funerare,
reale şi metafizice, ca şi de „oglinzile” celeste şi de apă pe
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fundalul trecerii timpului şi a „stingerii” lui subiective
descrisă ca o „bruscă/oprire a nisipului în clepsidră”,
subiectul poetic se defineşte ca „luptătorul intransigent”
şi „singuratic” care merge în permanenţă până la capăt,
până la esenţă<
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adâncurile subpământenei împărăţii elenistice. Şi primul,
şi celălalt modus privilegiază poezia şi poetul, cei care
numără printre zeităţile lor şi un „zeu-cârtiţă”.
Dar poziţia despre care se vorbeşte aici este încă o dată
„concretizată”, şi se va revărsa apoi într-o formulă
abstractă<

Sunt un luptător însingurat intransigent şi aprig,
înălţat deasupra propriei sale fiinţe
pe un piedestal de nisip.
Pot înfrânge orice obstacol, sunt dotat cu pavăză şi lance
şi scut.
Pot călca pe urmele războaielor trecute şi viitoare
pot fi
cel care ştie pentru că a văzut şi a aflat.
(Clepsidre)

O pânză de doi stânjeni îmi acoperă ochii scrutători.
Cuvântul n-o poate urni din loc.
Cuvântu-i numai privire, marmură curgătoare,
oglindă.
Jocul cu astfel de cosmogonii fluide, descoperirea lor
prin intermediul ştiinţei secrete şi al umor istorii apocrife,
este, aici, într-o oarecare măsură relativizat, redus la
cuvânt, acela care, în raport cu viziunea biblică asupra
existenţei a fost la început, dar care, la Flora, de fiecare
dată va fi descoperit la sfârşit. Însă şi acolo el e „introdus”
într-un registru, montat şi demontat, împreună cu un şir
de „sinonime”, sau cu o privire, marmură curgătoare, /
oglindă.
„Secretă”, dar la origine „constructivistă”, semnificaţia
oglinzii ni se revelă încă o dată în poezia lui Ioan Flora şi
aceasta dintr-un unghi destul de neaşteptat. Oglinda este
simbolul care mediază în plămădirea şi multiplicarea
viziunilor, invocând însăşi complexitatea cosmogonică
simi-lară imaginilor plastice de referinţă. Aşa cum spune
Jovica Aćin în cartea sa Pietriş şi muşchi< „Oglinda nu a
fost numai pictată. Pentru pictori, ea a fost cu mult mai
mult. Şi nu numai pentru autoportrete s-au slujit de ea
când au pictat şi Giorgione, şi Correggio, şi atâţia alţii. Mai
mult, putem desluşi din cuvintele lui Michel Foucault —
ea a fost considerată şi într-adevăr a fost cel mai bun
dascăl al pictorilor”.
Dar apoi, a devenit şi obiect pentru anumite speculaţii
—atât ale pictorilor, cât şi ale poeţilor. Şi-a găsit, graţie
romantismului şi simbolismului, un loc favorit, în poezie.
Dar rolul său esenţialmente „constructiv” în pictura
Renaşterii i-a deschis o cale nu doar către medierea în
cazul edificării unor viziuni cosmogonice, ci şi spre
ulterioare speculaţii optice în picturile suprarealiste şi
moderniste. Concomitent cu aceasta, oglinzii i-a fost
atribuit un loc însemnat în literatura fantastică, de la
originile acesteia şi până recent, devenind un fel de simbol
artistic universal.
Dar oglinda este, dincolo de tot ce s-a scris aici, în
poezia lui Ioan Flora şi un simbol reflexiv, de „legătură”.
De ea poetul a avut nevoie şi ca de un liant verbalsimbolic, care va „împăca” şi cântul semnalat în O bufniţă
tânără…, cu aserţiunile poetice de început (în primul
rând, cele din Lumea fizică şi Terapia muncii) în care se
accentuează primatul a ceea ce e exterior, în timp ce
poezia este tratată, de liberat, fie şi ironic, ca un spaţiu al
unui fel particular reflecţie.

De fiecare dată simbolul fascinant al oglinzii conduce
spre o refracţie şi o intersecţie a timpului. El este unul
dintre mediatorii esenţiali care „permite” poeziilor din O
bufniţă tânără... „să se scufunde” în mituri şi texte
apocrife, în alchimie şi în misterele istoriei Universului,
în ceea ce se află dincolo de graniţele tangibilului, ale
aparenţelor şi ale vizibilului. Acel simbol este extras dintro sferă vizibilă înainte de toate, sfera cosmogoniilor
picturale. Căci poetul, în această carte, tinde să-şi apropie
orizontul de cel cosmogonic. Prin aceasta doreşte să
rămână consecvent, să nu abandoneze anterioara viziune
senzorial-corporală a Universului prezentă în Lumea
fizică, Terapia muncii şi, într-o măsură considerabilă, în
Starea de fapt. Iată de ce are nevoie de o lume populată cu
animale, fie acestea şi noi, fantasmagorice.
Din această necesitate rezultă „animale” aidoma acelei
bufniţe tinere” şi „zeului-cârtiţă”, dar şi acestea demonice,
marcat fantastice. Lumea proiectată în ultima sa carte e
mărginită de oglinzi. Acestea refractă şi multiplică,
deformează şi dau o altă înfăţişare animalelor. Iată de ce
ne şi sugerează că aici de uzanţă sunt „privirile” în locul
cuvintelor (poemul Priviri în loc de cuvinte, până când
tot ce este descris va rămâne — „oglinzi curgătoare” capul
zburător) puse faţă în faţă — „oglinzi curgătoare” (capul
zburător).
Lumea aceasta este şi un fel de substituire, de
compensaţie pentru senzaţia „vidului infinit” care a
început să se infiltreze, să-l apese şi să-l înăbuşe pe poet,
asemeni unei îndepărtate şi aspre imagini a „lumii fizice”.
Relaţia dintre aceste două proiecţii — una faptică şi alta
fantasmagorică — este redată cel mai bine în poemul
Oglinzile de marmură, în care mirosul cantinelor
studenţeşti, duhoarea paturilor şi paşii prin „moloz şi
grohotiş” se transformă într-o fugă imaginară „peste
imemoriale câmpii antice”.
Actul scrierii este reprezentat aici drept o trecere în
imaginar şi o comparare cu celălalt spaţiu<

Dar iată, pădurea se şi mişcase din loc,
se pornise înspre părţile hiperboreene, şi-n sus,
spre miezul pământului.

În românește de
LUCIAN ALEXIU

Pământul, al cărui miez se poate afla sus, dar nu jos,
sub picioare, este proiectat în afara reprezentărilor
curente. Acest pământ este cât lumea imaginaţiei, cea
vizibilă şi tangibilă, dar şi cât lumea cealaltă, vizibilă din

(Fragment din volumul Srba Ignjatović, Cronicar,
insurgent, alchimist. Lumea faptelor, a exoticului şi a
ezotericului în poezia lui Ioan Flora. Traducere de Lucian
Alexiu, Editura Libertatea, Pancevo, 1990)
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Vasko Popa
S[-mi dai peticele `napoi
De ce nu-mi treci prin minte
G]ndurile mele s[-\i zg]rie obrajii
De ce nu-mi ie;i `n cale
Ochii mei s[ te latre
De ce nu deschizi gura
T[cerea mea s[-\i sparg[ f[lcile
De ce nu-mi aminte;ti de tine
Memoria mea s[-\i r[scoleasc[ p[m]ntul sub picioare
P]n[ aici am ajuns

4.
Afar[ din infinitul meu `mprejmuit de ziduri
Din hora stelar[ `ntins[ `n jurul inimii mele
Din `nghi\itura mea de soare
Afar[ din marea stranie a s]ngelui meu
Din fluxul din refluxul meu
Afar[ din t[cerea mea terestr[
Afar[ am spus afar[
Afar[ din pr[pastia mea vie
Din gola;ul arbore p[rintesc din mine
Afar[ c]t s[ mai strig afar[
Afar[ din capul meu f[cut \[nd[ri
Afar[ ie;i afar[.

1.
S[-mi dai peticele `napoi
Peticele mele de vis curat
De sur]s m[t[sos de presim\iri v[rgate
De \esut al meu dantelat
Peticele mele de speran\[ punctat[
De dorin\e aprinse de priviri pestri\e
De piele de pe fa\a mea jupuit[
S[-mi dai peticele `napoi
D[-mi-le c]nd te rog frumos

5.
Tu ai vedenii vezi p[pu;i
C]t[ vreme eu `n propriu-mi s]nge le scald
~n peticele propriei piei le-mbrac
Leag[n le fac din propriul meu p[r
Din vertebre c[rucioare
Din spr]ncene zbur[tori
Din sur]suri le fac fluturi
Din din\i fiare s[lbatice
Ca s[ v]neze s[-;i mai omoare timpul
Dar ce joc mai e ;i [sta

2.
Ascult[ tu minune
Scoate-\i broboada aia alb[
:tiu eu ce hram por\i
De mici am m]ncat am]ndoi
Din aceea;i strachin[
Am dormit `n acela;i pat
Cu tine cu\it r[u de deochi
Am umblat prin lumea str]mb[ `mpreun[
Cu tine ;arpe `nc[lzit la s]n
Ascult[ tu f[\arnico
Scoate-\i broboada aia alb[
Ce s[ ne mai ducem cu vorba

6.
R[d[cina ;i s]ngele ;i coroana m[-tii
:i tot ce ai pe lume
:i imaginile-\i `nsetate din creier
:i ochii de jeratic din v]rful degetelor
:i urma oricare-ar fi ea
...Te-a; `n trei c[ld[ri cu ap[-nd[r[tnic[
~n trei cuptoare cu jaratec-`nsemn
~n trei r]pe f[r[ nume ;i lapte
~nghe\a-\i-ar suflarea p]n[-n g]ltej
P]n[ la piatra sub \]\a dreapt[
P]n[ la pas[rea-briceag din cea piatr[
..Te-as `n negura negurilor `n l[ca;ul golului
~n foarfecele `nceputului ;i-ale `nceputului
~n uterul ceresc care-o mai fi ;i al[
S[m]n\a ;i seva ;i str[lucirea
:i bezna ;i punctul de la vap[tul vie\ii mele
:i tot ce ai pe lume

3.
Nu vreau s[ te car `n c]rc[
Nu vreau s[ te duc unde-mi spui tu
Nu vreau nici potcovit cu aur
Nici `nh[mat la c[ru\a cu trei ro\i a v]ntului
Nici \inut `n fr]ul curcubeului
Nu m[ cumperi tu
Nu vreau nici cu picioarele-n buzunar
Nici strecurat prin ac nici f[cut nod
Nici redus la simpl[ surcea
Nu m[ sperii tu
Nu vreau nici ars nici picat cu ceara
Nici s[rat de viu
Nici `n vis nu vreau
Nu te-am[gi
Nu \ine nu vreau

7.
Ce-i cu peticele mele
Nu vrei s[ mi le dai `napoi nu vrei
~\i voi da eu foc la spr]ncene
N-o s[-mi r[m]i `n veci nev[zut[
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O s[ te fac eu s[ nu mai ;tii ce e zi ;i ce e noapte
O s[ te izbe;ti tu cu capul de u;a mea
O s[-\i retez unghiile c]nt`toare
S[ nu-mi desenezi pe creier ;otroane
O s[-\i asmut ce\urile din oase
M[tr[guna s[ \i-o soarb[ de pe limb[
O s[ vzi tu ce-am s[-\i fac

decembrie 2020

11.
|i-am ;ters fa\a de pe fa\a mea
Umbra \i-am smuls-o pe propria mea umbr[
Am nivelat mun\ii din tine
C]mpiile \i le-am pref[cut `n mun\i
|i-am `nvr[jbit anotimpurile
Punctele cardinale le-am str[b[tut de la tine
Drumul vie\ii mi l-am legat de tine
Cel de nestr[b[tut cel imposibil
:i-acum tu vezi ;i caut[ de m[-nt]lne;te

8.
:i tu vrei s[ ne iubim
M[ po\i `nfiripa din propria mea cenu;[
Din cioburile hohotului meu
Din bruma mea de plictis
Po\i frumoaso
M[ po\i apuca de ;uvi\a uit[rii
~mi po\i `mbr[\i;a noaptea din c[ma;a goal[
Ecoul po\i s[ mi-l s[ru\i
P[i tu habar n-ai s[ iube;ti

12.
Destul cu colilia elocvent[ destul cu t[r]\ele zaharistite
N-aud nimic nu ;tiu nimic
Destul mi s-a f[cut lehamite de toate
Voi spune ultimul destul
~mi voi umple gura cu p[m]nt
Voi str]nge din din\i
S-o rup cu tine care de;ertezi la cranii
S-o rup o dat[ pentru totdeauna
M[ voi sprijini a;a cum m[ vezi
F[r[ r[d[cinci f[r[ crengi f[r[ coroan[
Pe propriile mele puteri
Pe cuiele proprii
Voi fi \eap[ de p[ducel `nfipt[ `n tine
E tot ce pot fi `n tine
~n tine stric[-joac[ `n tine pierde-var[
Duce-te-ai pe pustii

9. Fugi minune
P]n[ ;i urmele pa;ilor no;tri se mu;c[-ntre ele
Se mu;c[ `napoia noastr[-n \[r]n[
Nu suntem noi unul pentru cel[lalt
Privesc rece ca piatra prin tine
Prin tine trec de la un cap[t la altul
Pericele de ce ni le-om fi amestecat
D[-mi-le `napoi ce faci tu cu ele
Zadarnic \i se g[lbejesc pe umeri
D[-mi-le `napoi ;i fugi `n propriul t[u nic[ieri
Fugi minune de minune
Unde-\i sunt ochii
~n fa\[ ai o minune

13.
Termin[ cu gluma minune
Cu\itul \i l-ai ascuns sub broboad[
Ai `ntrecut m[sura mi-ai pus piedic[
Ai stricat jocul
Cerul s[ mi se r[stoarne
Soarele s[-mi sparg[ capul
Peticele s[ mi se risipeasc[
S[ nu glume;ti cu minunea minune
S[-mi dai peticele `napoi
Ale tale ia-\i-le

10.
Fi-\i-ar limba neagr[ neagr[ amiaza neagr[ speran\a
Fi-\i-ar toate negre ;i alb doar fiorul meu
~ncol\i-te-ar lupul meu de g]ltej
Fi-\i-ar vijelia a;ternut
Spaima-mi c[p[t]i
Fi-\i-ar nem[rginit[ c]mpia neodihnei
Fi-\i-ar `mbuc[turile de foc ;i din\ii de cear[
:i n-ai avea dec]t s[ rumegi
S[ rumegi dup[ poft[ nes[tulo
Fi-\i-ar v]ntul mut ap[ mut[ florile mute
Fi-\i-ar totul mut doar scr];netul din\ilor meu r[sun[tor
A;eza-\i-s-ar ;oimul meu pe inim[
N-ar mai avea parte maic[-ta groaza de tine

Traducere< Ioan Flora, “Antologia poeziei s]rbe”,
Editura Solsti\iu, Satu Mare, 2004.
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Ion V[dan
Zile de toamne

***

***

Zile de toamn[ baloturi mari de frunze de
tutun amintirile despre satul natal au r[mas `n
urm[ s[niile putrezesc sub caii de zinc vinov[\ia
de a nu vorbi la timp despre toate acestea
`ncercuie;te inima cu viespi descop[r o rezisten\[
`nver;unat[ un nimb al triste\ii pe drumul de
p[m]nt un \[ran ;i un plop dialog]nd despre
stelele compromise oh cinismul de a distruge
r`z`nd iarba magnetic[ se retrage pe mormintele
vechi ru;inat[ de insisten\a betonului clopote
singure r[t[cesc prin cer lovindu-se de p[s[ri
oarbe s[ nu ne min\im fra\ilor se rupe ceva `n noi
indefinit cu fiecare clip[ v[muind r[nile casa
p[rinteasc[ nu mai exist[ numai gardul de lemn
delimit`nd b[l[riile c`inele b[tr`n `nr[it `n
soltitudine zeu decrepit peste toate acestea ironie
a memoriei ruinate....

Vise atavice `nvinuiri premature alerg prin labirintul clicos
t[inuind pergamente oprite via\a mea are for\a miresmei de
vin erod`nd `nc[perile re\eta secret[-a otravei cum toate
gre;elile se re\in ;ans[ sigur[ de-a tr[i oh port `n mine la;itatea
at`tor zile ;i nop\i umbra libidinoas[ a tr[d[torului `n boxa
acelea;i legi indolente mai aspru cu mine `nsumi dec`t cu
ceilal\i `mi disec amintirile faptele p`n[ ce nu r[m`ne dec`t
aburul unui sur`s iert[tor s[-mi fie date toate pedepsele
meritate aceasta e mul\umirea celui puternic echilibru dintre
bine ;i r[u ca o sum[ de trestii exist[ o etic[ a desf`rului o
moral[ a pietrei perfide a dec[derii m[re\e numai cine-;i
c`;tig[ prin suferin\[ dreptul la introspec\ie poate fi fericit `n
egal[ m[sur[ o hornic[ a durerii gravat[ `n suflet contempla\ie
prin care decontezi esen\e solemnitatea destinului t[u const[
`n acceptarea limitelui lui pe un c`mp de erori cresc macii
s[lbatici. S`nt Prin\ul v`ndut pe cuvinte protocolare mi-e
sc`rb[ de onorurile ce mi se cuvin n-am nici o tain[ port `n
mine spaime de nemurire ca pe-o pedeaps[ vai mie `mi spun
lingu;irile tale au for\a oracolar[ a destinului orb c`nd
semin\ia minciunii se va pr[bu;i-n carnea ta seam[ vei da de
toate acestea pe un c`mp negru retorului unde nu mai exist[
`ndurare p[s[rile se hr[nesc cu imnuri ;i rodii iarba magnetic[
soarbe fierul de pe mormintele anonime c[in\a nu-i de ajuns
e;ti `n afara ta `nsu;i spiritul t[u r[t[ce;te bolnav f[r[ de spa\iu
de timp epuiz`nd remu;c[rile precum atomul de uraniu
surp`ndu-se `n co;mare duc`nd cu sine un vis l[turalnic
particula unui sunet orfeic prin care s[ m[ r[scump[r iar[;i
;i iar[;i voitelor grele gre;eli. Tragedie `nsum`nd clevetirile
serii nedrept dialog cu scurgerea timpului cu obiectele un frig
uscat ocrote;te mormintele deasupra durerii e iarn[ p`lcurile
de ciori viseaz[ s[ fie pictate pe zid fantezia peisajului e
discutabil[ copiaz[ trupul femeii dormind tragedie `nsum`nd
singur[t[\ile sparte zi de zi acela;i sf`r;it prevezibil pe buzele
`ngerilor perver;i se coace zmeura alt anotimp se t`r[;te pe
r[nile noastre vara se retrage `n viziunea poetului vr[bii ca un
pumn de alice traverseaz[ amiaza armoniile se `ntrep[trund
`ntr-o muzic[ veche instinctul de a tr[i asimileaz[ cenu;a ah
arta uitat[ a tragediei pulberea zeilor dezlegare de oracole
semne prin care cuprindem splendoarea ;i adev[rul `ntru
aceea;i fiin\[ vremelinc[ s[ culegem m[re\ia ;i dec[derea din
purpura pur[-a puterii uneltind `mpotriv[-\i \intuit de for\a
magnetic[-a ierbii integratoare.

***
Mi-am risipit prietenii `n metafore nu mai
primesc scrisori nici un semn timpul a sufocat
amintirile ce;tile de cafea suspin[ pe terasa
`ng[lbenit[ orice detalii stupide revin `n memoria
serii m`na ta tremur`nd pe pilulele ploii refuz`nd
compromisul unei iubiri pasagere m[re\ia acestui
NU lunec`nd pe luciul ierbii magnetice. Mi-am
risipit prietenii `n semiotic[ ve;mintele lor se
plimb[ prin pie\ele aceluia;i ora; clandestin nu
mai sunt vinova\i fizionomiile lor se contopesc
`ntr-o stem[ s`nt asemenea monezilor vechi egalen valoare ;i str[lucire acoperite de cocleala
veninoas[ a vremii `n frida obscur[ a mustr[rii
continue. Mi-am risipit prietenii `n retoric[
niciodat[ nu vom mai fi `n aceea;i duminic[ sub
bolta vi\ei de vie giularii domestici decant`nd
singur[t[\i fiecare cump[ne;te cu palmele cenu;a
celuilalt c[utare a noble\ii pierdute prin
cotempla\ie am r[mas mai singur dec`t un
morm`nt gol scrisorile mele au fluen\a apei f[r[
adres[ cre;te plopul vremelnic via\a mea e ca o
carte citit[ `n pivni\[....
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Alexandru Pintescu

Ab urbe condita

Paloma Blanca

La Amsterdam, pe canale (nu doare votive) vezi micile
remorchere - lacustre case ale dezmo;teni\ilor,
`ndr[gosti\ilor, umili\ilor, h[itui\ilor, introverti\ilor,
plictisi\ilor, converti\ilor, ale celor cu prea multe speran\[,
ale celor c[rora li s-au `necat cor[biile, dar ;i ale acelora care
viseaz[ cor[bii p`ntecoase caravele ce inund[ m[rile spre
alte emisfere, ele se mi;c[ aidoma unor cor[bii bete de
lumina sufletului la marginea promontoriului, ca ni;te
plutitoare semne grafice sub zodia perisabilului, simbol al
unor lumi incongruente, a;ezate la \[rm ca ni;te a;ez[ri
marine, insule de singur[tate, oaze atonale ;i atemporale.
Cred `n aceste semne singulare cu miros de acid, de pe;ti,
de alfe, de ierburi marine cun cred `n casele str[bunilor din
\intirim.

Paloma Blanca, o b[rcu\[ ce adast[ l`ng[
debarcader at`t de minuscul[, at`t de aproape de cer.
Aici, la Rotterdam, l]ng[ mare, purt`nd numele
Artistului pare o salvare `n fa\a Antichristului. E at]t
de fragil[ ;i are un pavilion ce pare o minuscul[ barc[
ro;ie, un soi de mascot[ `n decoreaz[ pupa iar la
pror[ stau la uscat f];ii de auror[. Catargul pare un
baston cu m[ciulie de argint (Charile l-o fi purtat, nu
v[ mint). Printre tempeste pe t[ura;ul menit unei
fieste. ~ntre v[luri st[ drept ca `ntre morile de v]nt
lancea lui Don Q.
Rottderam, 1 noiembrie 1994

Vox clamandi

Amsterdam - Bucure;ti (par-avion)
19 noiembrie 1994

Colocviale
Miros de alge, de pe;te putred, lama neagr[ a canalelor
exhal`nd miresme putride, excrementele c`inilor pe str[zi,
semn de civiliza\ie `naintat[, av]nd respect pentru
patrupezi, siamezi, surinamezi, angolezi, sudanezi, libanezi,
congolezi ;i obezi. Picioare de broas[ pe farfurii `ntre
monumentale gulii, caviar cu linte `n fa\a cizmelor cu \inte,
stau militari ;i resortisan\i scheletici ori doar galan\i miros
de s`nge ;i de carne ars[ de cai `n descompunere de lips[ de
idei la compunere, vaiete se ridic[ din laghere, la guerre
comme a la guerre, \ipete r[zbat din tripouri printre sunete
de tangouri la Den Haag, la Javastraat ( pe Delistraat, poetul
tocmai s-a culcat vis`nd la conserva de Heineken) toate
visele s-au r[zbunat...
Schiphol, 19 noiembrie 1994
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Po\i fii singur `n mijlocul mul\imii, nimeni nu
crede `n steaua ta, nici steaua ta nu crede `n steaua ei,
p[ianjenul cu cruce este disperat c[ doar moartea pe
lume aduce ( el nu crede `n crucificare ;i vars[ lacrimi
amare), crustaceii din salata de pe masa Olandezului
zbur[tor nu cred `n via\a de apoi ;i nici `n v`nturile
alizee `n marea luminilor imund[ maree. Pe catarage
se aburc[ alge ;i crustacei ;i atunci c]nd `nfloresc
scoru;ii ;i ies pe strad[ trep[du;ii \[rmurile vechii
Lusitanii le ating pesc[ru;ii ;i cormoranii, `l cite;te,
nechez`nd, pe Dante calul lui Don Q, Rosinate
crez`nd c[ Infernul ;i Paradisul `i vor spori tainul,
plictisul iar iarba de pe mare va prinde `n plase stele
c[z[toare...
Haga, 4 noiembrie 1994
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Grup de scriitori la Satu Mare.
Între cei prezenți - Nicolae Băciuț, Aurel Pop, Constantin Stan, Eugen Uricaru, Al. Zotta (rândul de jos).
Ion Vădan, Al. Pintescu, Petru Poantă, Aurel Rău (rândul 2, în picioare).
Lucian Vasiliu, Emil Matei, Radu Ulmeanu, Ilie Sălceanu, Nicolae Ioana, Anghel Dumbrăveanu.
Rândul din spate - Petru Scutelnicu, Dorin Sălăjan, Liviu Antonesei, Petru M. Haș.

Toamna alsacian[

Ars armandi

lui Laurent Bayard

Departe de tine, semnele nop\ii m[ `nsp[im]nt[. M[
trezesc bru;te fibrila\ii, o prezen\[ stranie se insinueaz[
`ntre eul cotropit de somn ;i veghea treaz[ a Melancoliei.
Nu mai adast[ `n unghiul mort al privirii, nu te mai ag[\a
de fantasmele nop\ii vino, apropie-te, reg[se;te-\i lamura
g`ndului, limpeze;te-\i visele, controleaz[-\i co;marele, nu
mai e mult, `\i spun, nu mai e mult, doar un strig[t de
cucuvea, doar un tumul, un tumult. Licoarea afrodisiac[
`\i arde vintrele, buzele ard de febr[, trupul e flasc aidoma
cearc[nului ce-\i apare sub ochii cetlui\i de z[branicul
lingorii< poate e vremea s[ a;ezi obiectele amintirii `ntr-o
ordine predestinat[< batistele `n cutia cu amintiri, visele `n
cutia cu amintiri, spaimele `n cutia profirie a Pandorei..
Ostracizat de hlamida pe care o por\i ca pe toga viril[ `n
Agora Iubirii Aproapelui a;tep\i cu resemnarea atavic[ s[
te tope;ti `n limbajul cuvintelor ca `n magma nesomnului.
Amot Fati, `\i spui, c[ut]nd `ntre lucruri pe acela care s[\i aminteasc[ dezn[dejdea de atunci, speran\a de ieri,
lapidara ghilotin[ a zilei

V`ntul gone;te printre fruze feruginoase< cu lapte e scris[
zodia amiezii. Ferestre cu canaturi albe unduie l`ng[ rigol[
a;a cum p[s[rile uguie `n pie\ele Strasbourgului. Umed[ e
lunecarea zilei spre o noapte `n care luminile au doar rolul
de a-\i `ntip[ri, `n suflet, triste\ea... Poate grandoarea
acestor zile se va rostui `n umilele liba\ii ale pesc[ru;ilor
r[t[ci\i dincolo de Ardeni... Rumoarea nop\ii, rugurile
vitrinelor, trompetistul care-;i `ncheie ultimile acorduri
odat[ cu nasturii de la c[ma;[. Un abur se ridic[ dintre
filele `nnegrite de o voin\[ stranie< alb[ e rigola de sub
fereastra luminat[ de sub lampadar `n fotoliu b[tr`ne\ea se
ofile;te, devine antic[ aidoma pipei ferecate `n argint din
magazinul de antichit[\i. Laurent nu va veni ziua lui de
munc[ `ncepe noaptea - noaptea ziaristului e aidoma cu
noaptea cu\itelor lungi. Din mansarda mea privesc
acoperi;urile cetluite cu olane ro;ii printr-o lucarn[ `n
care, ziua ;i noapte, cioc[ne;te ploaia, bufni\a, ghionoaia
Strasbourg, 6 noiembrie 1994

Strasbourg, 6 noiembrie 1994
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Viorel Vladimirescu

Josef Johann
Soltezs

R[nile ultimei \ig[ri

C`ntecul lui Mihai Olos `n
amintirea Mamei sale

Metafora spiona umbra femeii
lacom[ s[ acopere
cu iedera sa inima-i ce a colindat
pe la aman\i de cear[ fierbinte

Dinspre tine `nspre ceruri,
dinspre ceruri `nspre tine,
palpiteaz[ nemurirea
cu lumini senine, pline.

C]ine `n c[lduri metafora
sear[ de nisip sub amor desc]ntat
lacrim[ acoperind sf]rcul adormit
pe cear;aful fluturilor

:i m[ cheam[ ;i pe mine
~nspre Codrul-Curcubeu
printre imnuri prea divine,
te p[strez, Mam[, mereu.

Metafora spiona umbra femeii
`n c[ru\a mahalalei c[l[toreau cu orele pierdute
balerina le-a permis aman\ilor
s[-;i ling[ r[nile ultimei \ig[ri
lacom[ ceara fierbinte acoperi
iarba din cimintirul z[pezilor

Sufletu-mi e ca ;i codrul,
plimb[-te, Mam[ prin el,
vezi c[ \i-am aprins ;i focul
te rena;te, vezi, ;i el.

Iubito sania te a;teapt[
s[ r[t[cim scrisorile de desp[r\ire
s[ invent[m ne`ntoarcerea `n dormitor

Re`nvii `n fiecare
na;tere ;i `n botez>
via\a ta nu are moarte
c`t tr[iesc, te osp[tez

Metafora acoperea umbra-\i a\ipit[
`n ultimul vagon
deschide u;a acestui poem ;i vei intra `n gar[

:i din osul celui, care
te-a ucis ca un n[uc,
nici un vl[star nu se trage
nici de prun[, nici de nuc.
Au zburat cincizeci de ani,
;i mai trece o vecie
f[r[ bestii ;i tirani,
d[, Doamne, c-a;a s[ fie!

Gheorghe Cre\u
Superbul Prin\
Iat[ amurgul - c[l[re\ prin c]mpii nesf]r;ite
prin imagini de mun\i mai `nal\i ca un c]ntec
amurgul - solitar cavaler
a;teptat de fecioare
prin parcuri, pe str[zi,
la margini de r]uri ;ov[itoare
unduindu-;i trupurile ;erpe;ti, r]vnitoare
de tot ce `nseamn[ lacrim[,
gust, senza\ie, culoare
amurgul - iat[ superbul prin\
desprins din lumin[
d[ruindu-se stelelor virgine ale nop\ii.

Mihai Olos
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Ion Bala

(s[ nu ui\i)

Schi\e pentru un autoportret

S[ nu ui\i a te uita la ie;irea din tablou
(strig[ martorul cu ochii c]t peisajul)
la `ncumetarea ta `n pulberea amintirii
unde tunsul pl[te;te celui ce tunde
unde visarea nu-i doar ispit[
ci pip[ire de adev[r `n clip[

Ca o \igar[ fumeg`nd[
`ntre buzele timpului
eu
`n fa\a ma;inii de scris
pe;ter[ pecetluit[
`ntr-o helad[ aerian[

diabet vomitant de dulce
incest al p[catului cu ruga
confraternitate a genunchilor cu
treptele l[ca;elor de cult
`n care se strig[ `ntruna<
adulterina s[ moar[
cuvintele s[ fie r[stignite
f[r[ pudicitate cu pizda c[tre popor

Toate lucrurile-mi par
a fi os`ndite
nimic nu le dezleag[
de noim[
~n babilonul
memoriei
`mi consum
energia angoasei

s[ nu ui\i a te uita la ie;irea din tablou
Ca o hieroglif[
`ntr-un zodiac v`ntuit
`mi este sinele gramatic[ proprie

(las[ doamne-n via\[ amintirea)
Dou[ petre rostogolindu-se una pe alta
`n susul golgotei `n susul adev[rului din poem
c[ `n aren[ toreadorul ;i taurul au aceea;i ;ans[
nedur]ndu-i `n unghii pe arbitri
de spectatorii de ho\i de cai be\ivi
curvari ;i b[t[u;i
cum zic unii
ori cerul s[-i aib[ `n paz[
ca muritori de r]nd
cum `n barb[-;i mogorogesc al\ii
las[ doamne `n via\[ amintirea
celui ce pe drumuri `nc]lcite
`i duce-n taina Ta pre iubitorii de Tine
clocot de seve
`n aripa poeziei
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Ion Codreanu

Emil Matei

Metope

Pas[rea pas[re

Apropie-mi ochii iubito asemeni cum
Marea `;i las[ zenitul sc[ldat vioriu
:i teluric. Deasupra e inima mea p[tima;[
O privighetoare pe creang[ `nr[m`nd cu
Triluri gr[dinile `n secrete tainuri
Dorul mi-e partea de iarb[ `ncol\it[
Infinitul h[uie silabe, metope cu\ite.
Cu\ite metope. Lebede albe ;i p[duri de
Migali `ntre buzele tale. Desigur, desigur
:i `nsemnele trecerii noastre iubito

Negat[ de cer
:i de p[m]nt
Pas[rea pas[re
Suie-n desc]nt
Ape s[ tulbure
Mun\i s[ cutremure
Cereal s[ suture
Pas[rea fluture
Dar nimeni ;i nimeni
:i nimeni nicic]nd
Nu poate lega
Pas[rea g]nd
Apele-n tercere
Mun\ii-n petrecere
Cerul izvor
Pas[rea dor

Stele de larg
~mi caut prin vestigii istorice numele
;i m[ devor[ p[catele pretutindeni,
s[ scap existen\ei nu r[zbesc niciodat[,
sunt n[scut `n ardere ;i cutremure
S[rut ori;ice floare ;i-n ape
p[durile mele au copite hilare
;i cutez `n arhipelaguri o mare
trepida\ie zborul ;i neprihana
Enigma luminii ivit[-;i supune
vele trireme spre portul oceanic
cu setea de vise com`nde alunec
pahar pentru viitoarele meleaguri.
Striga din mine p[m]ntul
preg[tit de str[buni `n mulaje
;i firea `;i caut[ nestr[mutata credin\[
`n setea cea mare de ve;nicie< prin larguri

R[pirea c[pestrelor
Nesupunerile mi-s de;tept[ri,
schiturile s`nt pr[d[lnicite de mine
;i inelele fetelor bune au dintele cerului r[sucit,
dar nu `mi provoac[ prea mare aten\ie,
odat[ ce nici aurul nu se mai num[r[ de demult `ntre
noi.
Ca t`lhar, desigur, posed mai multe c[pestre,
da-s sincer ca foamea fecioarei din schituri,
c[ nu p[strez dec`t unul - potcoave-n rondeuri.
De cai ;i c[pestre `mi pas[ at`t<
caii de m`ine vor pa;te mai slobozi
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C.S. Anderco

Livia Bac]ru

Some;

Cenotaf

De unde vii trist ;i moroc[nos
Cu ap[ sfin\it[, sau ap[ de moarte>
Ce for\[-ntre maluri te \ine, sau te revars[ departe,
Ce grave nelini;ti te fac mocirlos?

Tu n-ai morm]nt cu piatra din marmor[ cioplit[.
Fiin\a ta `n ape ad]nci s-a mistuit.
Noi nu ;tim locu-n care, de-un g]de mituit,
preanobila-\i suflare pe veci a fost oprit[.

Pe malul t[u rodnic, cu livezi ;i cu vii,
Mi-au prezis la-nceput ursitoare.
Nici atunci n-am ;tiut cum e;ti tu la izvoare,
Doar c[ lene; str[ba\i prin c]mpii.

Nici urca n-o-n\elegem, a;a, neobosit[,
cu care-un domn sub\ire dar crud te-a os]ndit,
d]nd grabnic[ porunc[, cu g]ndul neg]ndit,
c[ci prea iubeai tu \ara ;i gloata urgisit[.

Mai apoi cobor]nd tot pe malul t[u drept,
C[ut]nd `mplinirea ursitei,
M-am oprit `n cetatea iubitei
S[ visez, sau s[ fie `n\elept.

Pe \[r]muri dep[rtate-ai trecut `n ve;nicie.
Nu-i nici un semn `n \ar[, prin el s[ ne-amintim
de-nsingurata-\i moarte `n grea mucenicie,
dar c[r\ile `n care de veacuri tot citim
c[ trudnica ta pan[ le-a-ntors pe rom]nie
sunt cenotaf prin vremuri, cu numele Antim.

Zi de zi, peste ani, te privesc de atunci
De sub s[lcii pletoase ;i rare
:i m[-ntreb tot mereu de ce oare
Nu prive;ti mai voios peste lunci?

Gr]u

:i de ce te av]n\i `ntr-un secol odat[,
Parc-ai vrea s[ r[zbuni o durere,
Peste maluri v[rs]nd cu putere
Toat[ for\a ta nem[surat[?

Lucios ;i greu ;i neted, o nestemat[-mi pare
rotundu-\i bob ce-n palm[ `mi lunec[ supus.
Alte semin\e-asemeni `n lumea-ntreag[ nu-s.
Odihna n-o cunoa;te. De veacuri tot r[sare.

Din Some;ul lene; ce-l ;tiu
Te prefaci `n furie nebun[
:i d[r]mi tot ce vezi pe sub lun[,
Sem[n]nd groaza-n noi ;i pustiu.

Ad]nc[, r[d[cina \i-adun[ sub ogoare
tot ce-i p[strat acolo din vremuri ce-au apus.
Tulpina ta de aur se-nal\[ tot mai sus
iar cre;tetul p[trunde `n ere viitoare
Din lupta cu furtuna ;i aspra vijelie
fiin\a ta rena;te mai d]rz[ ;i mai vie,
ea vitregiei vremii i-a pus de-a pururi fr]u>
nepieritoru-\i germen, `n anii ce se cern,
simbol este vie\ii ;i ciclului etern.
Tu, neamului asemeni, fiebinte bob de gr]u.
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George Boitor

Perenitate
Ro\ile urc[ mereu ;i coboar[>
aripa vulturului
se coloreaz[ de zare
:i o curgere lin[ e timpul
fluid `ntre \[r]muri.
Clorofilia se vars[-n lumin[
;i apele
cresc `n reflux.
Cum se desvele;te fructul
`n floare!
:i eu,
ca o piatr[-n p[m]ntul acesta,
simt ve;nicia `n fibre.

Metempsihoz[
Umerii t[i,
dup[ moarte,
vor migra `n copaci,
ochii lui `n tulpinele merilor,
inima ei `n culoarea aripelor.

M[ repet

M`inile voastre frumoase,
siluetele lor c`nt[toare
vor deveni iarb[,
;i ape stelare.

M[ repet. :i e dulce povara
acestei dureri cobor]nd `n artere
Zarea, sub r[nile v`ntului
modeleaz[ cuvinte
;i silabele cresc
`n egale t[ceri,
`mplinind o c[dere prin alta

Numai eu voi r[m]ne acela;i.
C`ntul meu
trebuie s[ le cuprind[
pe toate
;i m`ine

Ca iarba p[durilor m[ repet,
ca roua dep[rtatelor istmuri iberice pe care ochii mei
niciodat[ v[z]ndu-le,
;i le-nchipuie-n cea\[ solar[.
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Ion Baias

O sear[ de toamn[
E o sear[ de toamn[
Potrivit[ pentru desp[r\iri dintre cele mai tragice
Plou[ barbar
Exact cum st[ scris `n
Dorin\ele celor ce pl]ng `n zadar
V]ntul smulge frunzele din copacii
Z[p[ci\i de at]ta melancolie...
~ntr-o fereastr[
Dou[ p[pu;i de beton se hlizesc
La aglomera\ia de suspine
Ce b]ntuie v[zduhul `ncr]ncenat
Norii plutesc care-ncotro
:i nu vezi o cioar[ s[ nu se apuce
De cronc[nit de fiecare dat[ c]nd
Trece poetul cu mapa sub bra\
~ndrept]ndu-se direct spre amurgul din care
|];ne;te ;ampanie ro;ie
:i mult clar-obscur pastoral
M[ plimb printre aceste putregaiuri solemne
Morminte umplute cu v]nt - ;i recit versuri lungi
Din anonimii mei prefera\i
O, Venus
Eu am v[zut tragediile patriei
Am v[zut cuvintele neiubirii
Transform]ndu-se cu timpul `n urin[ ;i invective
A;a c[
Tu nu ai dec]t s[ te tot l[f[i prin picturile
prerafaeli\ilor disiden\i
Ei `i prefer pe cubi;tii perver;i
:i pe postmoderni;tii [;tia \icni\i
Care `n locul m]inilor retezate ce \i-au adus gloria
|i-au at]rnat de umerii spar\i m[dulare uria;e de sfinx

Luminile ora;ului
Luminile ora;ului s-au stins
Ninge `ncet de parc[ nici n-ar ninge
De parc[ niciodat[ nu s-ar fi nins
Z[pada asta parc[ dinadins
Nu ninge cu z[pad[, ci cu s`nge...
Ninge de o ve;nicie ca ;i cum
Ora;ul ar m`nca numai ninsoare,
At]t de lini;tit ;i-at]t de bl`nd
De parc[ niciodat[ pe p[m]nt
N-ar mai fi nins, a;a, f[r[-ncetare...
Z[pada asta nici m[car nu ninge
Nu-i nici m[car z[pad[, nu-i nimic..
E ca ;i cum ai auzi cum pl`nge
Eternitatea-n carnea ta un pic
Luminile ora;ului s-au stins
Ninge profund poetic ;i prolix
Ninge fantastic, ninge nup\ial
Azi, fa\a lumii este mai curat[
:i totu;i, parc[ ninge `n zadar
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Anamaria Pop

Orele ceasornicului

Poem pentru un pian `ndr[gostit

Suspendat[ undeva,
`ntre ochi de pe;te
;i ceasornic,
- echilibru greu, obositor.. `mi a;tept fiul,
b[rbat r[s[rit din arbori,
stea c[z[toare...
Dar cu p[rul legat
de copitele cailor `naripa\i
el va pleca
dup[ gr]u, dup[ ;oapte...
numai ceasornicul
`;i va `neca orele
`n z[pada din noapte,
`n acest ora;,
unde p]n[ ;i regula refuzului
este stabilit[.

S[-l ascul\i pe Chopin,
s[ fie var[,
s[ sim\i c[-\i plesnesc mugurii `ntre coapse
`ntr-o sear[...
dar de fapt s[ fii gerul z[pezii,
s[ adormi `ntre troiene
care-\i inund[ lacrima
p`n[ la clapele unui pian obosit...
s[ fie var[,
s[-l ascul\i pe Chopin,
s[-\i `n;eli ner[bdarea
cu mereu acela;i,,....;i m]ine e o zi...''
s[ `nv`r\i mereu `n acela;i sens,
lingura `n cea;ca de ceai,
adormind cu gerul z[pezii pe buze,
`ncetul cu `ncetul
`ntre troiene
care-\i inund[ lacrima
p`n[ la clapele unui pian obosit...

P[durarul

Doamne,
de ce trebuie s[ aib[ p`n[ ;i a;teptarea gust?

Sub pleoapa p[durii
se na;te inorogul
- copac str[fulgerat de ploi un lup singuratic
`;i caut[ lini;tea-n frunze,
noaptea de apoi...
Aprinde\i plec[rile-n nesomn,
aprinde\i cea\a din ochii ;arpelui
care mai st[ `ntre noi...
L[sa\i doar cuv`ntul
s-ajung[-n c`mpie,
la mijloc de lac
cu ap[ s[lcie..
l[sa\i p[durarul
- lup singuratic `nfipt `ntre arbori
s[-mpr[;tie z[pada
din zori.

Alexandru Crișan
Condamnat la
tăcere
lemn de cireș
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Dora de Mircea

Cire;e de mai

Con/Text (indigo)

Ce sentiment forte
punem `n aparatul
de
distribuit
vise?
vise p[s[re;ti
ciugulite din palm[
la repezeal[
s[ nu vad[ nimeni
s[ nu!
cum s`mburi rostogolim
nu lacrimi,
s[ auzi
moneda `n cutia de tabl[
a;ezat[ strategic
la marginea Lunii

indigoul fructelor de p[dure
miniaturi pe din\i
;i z]mbetul-artist
cade
necondi\ionat
`n gra\ia timpului
m[surat cu piciorul
spre+infinit,
unde se retu;eaz[
eviden\a `n care elimin]nd, avem
infinit
pentru cunosc[tori

Travestit
(cine `nal\[ zmeul?)

Amare

~n haina lui verde
se ascunde
dup[ noi
Cine-i?
Un amator
El face minunate
instantanee
Glume;te..
la doi pa;i `n spatele meu
Plou[
dou[ palme de iarb[

Un alt anotimp
anonim ;i juc[u;
cu gulerul paltonului ridicat
ferindu-;i
ceafa de soare
se plimb[
pe marginea cupei de `nghe\at[
(nimerind `ntre din\i
cire;e
Amare)
;i a;a `ntr-o piruet[
sau balans - de pe un an / pe altul
cade
pe;te de ap[ dulce
`n chiar ziua paltonului
cu guler ridicat
aniversat `n absen\[

Alexandru Crișan /
Pribeag / gips
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Mihai Ghencean

da, poetul
Ascuns `n priviri `ntoarse precum `n milenare pe;teri,
poetul cu bra\e de v]nturi `ntru `nt]mpinarea noastr[
iese> da poetul> da poetul `n prezen\a sa nocturn[, la
r[d[cin[ cuv]ntului s[p]nd, diademe pe fruntea limbii
adun]nd> pre ascu\it[ sabie `n carnea timpului poetul
este> da, poetul cobor]tor din nefiin\[ `nspre interioarele
noastre m[ri, cu durerea poemului, cu lancea verbului.
Necitite c[r[rile poemului, cu lancea verbului.
Necitite c[r[rile tale sunt, poet peregrin, necitite albele
file r[m]n, precum imaginare fecioare> r[suflarea ta rece
d[t[toare de fiori rar pricepu\i este ;i privirea din ochii t[i
de foc ne str[punge. Poetul cu nume de mituri, cu s]ngele
risipit `n venele tuturor, auzindu-te, cu mirare ne
redescoperim.

C]ntec

Marea plecare

Da, gura ta e o intrare
`n pe;tera p[catului primar,
iar[ la umbra s`nilor `n floare
am poposit un veac, s[rman hoinar....

Haide iubito, s[ ne-mbarc[m,
mare plecare spre lumi ne;tiute sau doar nou[
necunoscute se apropie f]lf]ind gra\ios din aripi>
vom c[l[tori mii de genera\ii prin oceane de `ntuneric ;i
vid>
vom c[l[tori spre planeta unde nu se cunoa;te
no\iunea de zid>
nu ne vom `ntoarce privirile nici pa;ii ;i nici n-ar avea
sens>
n-am putea visa la `ntoarcere>
ce-ar fi oare P[m]ntul la revenire dec]t un arid bolovan
fierbinte ;i gol ;i dens?
haide s[ ne-mbr[c[m iubito, ne-a;teapt[ marea dilatare a
sim\urilor>
haide, iubito, s[ ne-mbarc[m `ntru plecarea f[r[
`ntoarcere, s[ ne covertim la marea dilatare>
haide, iubito, se-apropie marea plecare....

Se zv`rcole;te-ntr-una o ;op`rl[
c[zut[-n goapa ochiului meu st`ng>
auzi cum f`lf`ie a timpului rotul[
;i vezi cum sfin\ii din icoane, pl`ng?
Dar gura pe;terii s-a-nchis demult,
cu sunete bizare, siderale>
adesea eu, hoinarul, mai ascult
t[cerea ei din nop\ile carnale
De s-ar deschide pe;terea din nou
eu n-a; mai ;ti intra dec`t plutind,
c[ci nu mai s`nt, iar tu e;ti doar ecou
eterni r[m`ne-vom numai murind
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Nicolae Mare;
Czesław Dźwigaj la a 70-a aniversare.
Un artist de factur[ renascentist[

Czesław Dźwigaj, `n atelierul s[u, finaliz]nd statuia Papei Ioan Paul al II-lea,
martie 2011, (Janek Sharpinsky, AFP/Getty Images)

Printre marii artiști plastici și poeți polonezi
contemporani se numără cracovianul Czesław Dźwigaj.
El s-a născut la 18 iunie 1950 în localitatea Nowy Wiśnicz
din sudul Poloniei. A studiat artele plastice la renumita
Alma Mater ”Jan Matejko” din Cracovia, în clasa
profesorului Antoni Hajdecki. Am spus renumita școală,
deoarece de-a lungul celor două sute de ani de la
înființare, Academia de arte plastice din vechea capitală
a Poloniei a dat țării și culturii universale artiști plastici
de renume, printre care< Stanisław Wyspiański, Andrzej
Wajda, Moise Kissling, Wojciech Jerzy Has, Tadeusz
Kantor, Igor Mitoraj, Stanisław Witkiewicz, Wilhelm
Sasnal etc. Aici a ajuns Czesław Dźwigaj - la rându-i profesor și șef al catedrei de sculptură. El a funcționat,
totodată, ca profesor asociat la numeroase universităţi
europene, inclusiv ca șef al catedrei de artă la
Universitatea Catolică din Ruzomberk /Slovacia/ și
conferenţiar la Universitatea Papală din Cracovia. Este
autor a sute de lucrări instalate în spații publice răspândite
pe mai toate continentele și pe întreg teritoriul Poloniei;
cca 80 din ele au fost închinate Pontifului de fericită
amintire, Sfântul Ioan Paul al II-lea.

Artistul este şi autorul a patru volume /albume/ de
poezie, în pregătire pentru tipar, aflându-se al cincilea, cât
şi a numeroase articole despre artă. A realizat peste 600
de medalii> a avut un număr impresionant de expoziții în
Polonia și în lume, lucrările sale intrând în patrimoniul a
numeroase muzee și colecții particulare. Este Doctor
Honoris Causa al Universității ”1 Decembrie” din Alba
Iulia.
Conlucrare strânsă cu Biserica poloneză
A fost bine inspirat Czesław Dźwigaj, când a hotărât,
în anii 80 ai secolului trecut, să colaboreze strâns cu
Biserica catolică poloneză, care - prin cunoscutul ei
militantism, mai ales după alegerea în jilțul petrin al Papei
Ioan Paul al II-lea -, lăcașurile de cult poloneze simțeau o
nevoie stringentă pentru achiziționarea de opere de artă;
la fel, ulterior, și autoritățile locale și centrale poloneze, au
cumpărat cu sârg opere reprezentative cu caracter istoric,
religios sau laic. Din postura de mare artist european, care
se respectă, Czesław Dźwigaj și-a pus imaginația, talentul
și hărnicia spre binele societății și al creșterii prestigiului
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Poloniei în lume. O dată cu sporirea faimei sale,
solicitările de comenzi din țara și din străinătate au sporit
în proporție geometrică, câștigând concurs după concurs,
propunând soluții arhitecturale insolite, moderne,
patriotice de răsunet.
În felul acesta artistul a ajuns să se angajeze, printre
altele, să realizeze în bronz ușile Catedralei din Tarnów
și multe alte obiecte sacrale de mare importanță din
Cracovia, Głogów, Szczecin, Zielona-Góra etc. Cele peste
50 de uși monumentale turnate în bronz timp de o
jumătate de secol, de mărimi apreciabile, vitraliile și
interioarele a numerose biserici de pe întreg teritoriul
Poloniei, stau mărturie a unor opere rar întâlnite, realizate
de contemporani. În artele plastice românești, Czesław
Dźwigaj ar putea fi comparat cu marele artist, Costin
Petrescu, cel care a realizat cele 25 de tablouri ale frescei
de 75 m. x 3 m. de sub cupola Ateneului Român sau
interioarele Catedralei încoronării regale de la Alba Iulia
din 1922 și alte lucrări monumentale.
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Nici un eveniment istoric polonez important nu i-a
scăpat evocării și prezentării impunătoare de către artistul
cracovian, profesorul Czesław Dźwigaj.
Cu vână și vocație de poet adevărat, artistul plastic
polonez s-a implicat în promovarea personalității marilor
reprezentanți ai liricii poloneze ale căror oseminte au fost
strămutate de la Paris în Catedrala de la Wawel, în secolul
al XIX-lea și al XX-lea, în așa zisa Criptă a Barzilor
Naţionali. În acest lăcaș, vizitat de sute de mii de turiști
anual, Czesław Dźwigaj a realizat basorelieful marelui
poet, Cyprian Kamil Norwid, opera sa fiind dezvelită cu
deosebit fast în 1993. Creația sa poetică asupra căreia ne
vom apleca a fost scrisă sub semnul și în cheie
norwidiană.
Mari polonezi< Piłsudski, Paderewski, Wojtyła “au
prins viață” în atelierul său din Cracovia
În mai 2014 am admirat pe Aleja Piłsudski din
Cracovia, nu departe de Universitatea Jagielonă și de Casa
Muzeu Oleandry - lângă terenurile pe care s-au instruit
primele legiuni poloneze, în pragul izbucnirii Primului
Război Mondial, în 1914 -, un grup statuar de mare forță
realizat cu un efort edilitar deosebit, exact aici. De cine
altcineva decât de profesorul Czesław Dźwigaj. Demn de
amintit este și faptul că un alt simbol al polonității, aici în
”Roma slavă”, cum a fericit a denumit Adam Mickiewicz
Cracovia, s-a înălțat și monumentul marelui pianist,
compozitor și bărbat de stat, Ignacy Paderewski.
“Crearea unui monument este ceva extraordinar
pentru sculptor – sublinia artistul în scrierile sale. Nu-i
vorba doar de dimensiunea și materialul din care acesta
își realizeză opera. Ci – mai înainte de toate – de f u n c ţ
ia și mesjul monumentului> aspectele din urmă având
menirea de a exprima, direct și convingător - prin
structura și forma lor -, pentru că numai așa ele pot deveni
opere eminamente artistice. Prin realizarea unui
monument, creatorul pune în valoare un eveniment, o
faptă sau o persoană. Întruchipările enumerate mai sus
reprezintă pentru comunitatea receptoare sau pentru o
societate în ansamblul ei o chestiune de o importanță
cardinală. Monumentul, dacă este cinstit proiectat și
executat, devine exemplificarea unei teze precise a
autorului, importantă și irepetabilă în timp.” Subliniez
aceste lucruri pentru a-i sensibiliza și pe edilii noștri.

A abordat toate domeniile artelor plastice
Nu numai în sculptură monumentală s-a impus
Czesław Dźwigaj, dar și în sculptură mică, în ceramică,
desen, grafică și pictură, semnând sute de lucări. A realizat
și expus la Barbakan, în centrul istoric al Cracoviei, în vara
anului 2016, ciclul de pânze Continuum, în format 50 cm.
x 35 cm., tablouri ce amintesc de lucrările marelului său
predecesor, Jan Matejko, și care au fost admirate de peste
17 000 de vizitatori în decurs de câteva săptămâni.
Cu ocazia Centenarului recuceririi independenței de
stat a poporul polonez, în 2018, Muzeul de istorie al
orașului Cracovia, unul dintre cele mai importante
lăcașuri de istorie și cultură ale Poloniei, a organizat o
expoziție retrospectivă a artistului, care a pus în valoare o
parte din creațiile sale de dimensiune istorică, înfățișând
principalele momente din viața milenară și lupta
poporului polonez pentru existență și cucerirea
independenței.
Crezul artistului< Polonia Semper Fidelis se află
încrustat pe unele din operele sale monumentale. Multe
din basoreliefurile în bronz prezintă crearea statului
polonez, bătălia dată de polonezi la Grumwald /1410/, la
care au participat și oșteni ai lui Alexandru cel Bun,
împotriva Cavalerilor Teutoni, trecând prin despresurarea
Vienei de turci /1683/, înfăptuită de Jan Sobieski, principal
moment istoric european, în care - potrivit unor
documente descoperite cu câteva decenii în urmă de
Constantin Rezachevici -, în arhivele polone, întreaga
călărime ușoară ”steagurile valahe” /2422 de călăreți/, 13
procente din cavaleria regelui, au luptat ca oșteni alături
de comandantul polonez, printre ei și părintele poetului
iluminist, Tadeu Hașdeu, pe nume Ioan Hașdeu,
srăbunicul lui Bogdan Petriceicu.
La Muzeul amintit, în expoziție au fost prezentate și
exponate în care au fost oglindite luptele duse de legiunile
poloneze împotriva năvalei bolșevice din august 1920, în
cea de-a 18-a dintre cele mai importante bătălii din istoria
militară universală, cunoscută drept ”miracolul de pe
Vistula”. Nu lipsesc scene cu Ioan Paul al II-lea, cardinalul
Wyszyński și ”Solidaritatea”.

Poezia în viziunea artistului plastic
De subliniat că opera poetică a artistului Czesław
Dźwigaj este strâns legată cu activitatea desfășurată de
universitarul cracovian în domeniul artelor plastice.
Numeroasele albume pe care le-a publicat, peliculele
filmelor documentare consacrate creației sale în Polonia
și pe mapamond, pliantele publicate ale manifestărilor,
creația poetică originală semnată m-a pus în fața unui
Michelangelo Buonarroti al vremurilor noastre asupra
căreia voi reveni. Nimic exagerat în afirmația de mai sus.
Cunosc puțini pictori sau sculptori contemporani care să
se fi pronunțat cu atât precizie și simțire, asupra artei, în
general, dar mai ales asupra artei timpurilor noastre, așa
cum a făcut-o Czesław Dźwigaj. Profesorul polonez se
dovedește a fi un estetician contemporan de marcă, sincer
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și cordial, care nu are nici o inhibiție în a emite idei
perene. Mă întreb câți confrați mai tineri care se trag din
Brâncuși au încercat să transmită posterității - din interior
- mesajul artistic pe care îl emană opera artistului român,
așa cum a făcut-o Dźwigaj. A fost probabil predestinat
pentru aceasta< numele lui tradus în românește – vine de
la a ridica, a sălta ceva.
Czesław Dźwigaj nu s-a sfiit să îl prezinte pe Brâncuși
în anii 70 ai secolului trecut, de îndată ce a intrat în
contact nemijlocit cu opera brâncușiană, în atelierul
artistului de la Beaubourg de la Paris. Cu multă simțire,
în cazul sculptorului de obârșie din Hobița, artistul
polonez s-a pronunțat liric, dedic]ndu-i poezia
“Constantin Br]ncu;i”.
Operele sale de dimensiuni și expresii diferite, grafica,
pictura și poemele pe care le-a semnat ne aduc în față
chipul unui artist universal, care își declară fără
ambiguități obârșiile, o face chiar cu mândrie exact în
această perioadă a globalizării. A se reține eleganța
exprimării sale fără de echivoc pe această temă< “sunt fiu
al pământului polonez și al istoriei Poloniei. / Din această
Țară mă trag și nu-mi este permis să uit acest lucru”.
Multe din aserțiunile artistului Dźwigaj mi-au amintit
de versurile lui Michelangelo, cel care spunea< “Împovărat
de ani și de păcate plin/, cu o puternică tristețe
înrădăcinată/, vecină-mi este moartea care mă veghează/
și-n inimă nutresc venin/ și nu numai”.
Poemele sale despre grafică, pictură, sculptură sau
despre importanți artiști și creația lor pot intra într-o
antologie insolită a prezentării estetice a artei în general,
ca și definiția exprimată în cheia care urmează< ”opera de
artă o vezi dar să nu spui că o cunoşti, opera de artă este
întrebarea care se naște şi devine actuală pentru a zbura
înapoi în zările înţeleptei linişti”.
În afara impunătoarei opere plastice, cu siguranță cel
mai prodigios artist artist polonez, în domeniul sculpturii,
ceramicii, graficii și picturii, cum am încercat să
demonstrez mai sus, Czesław Dźwigaj s-a impus la
interferența secolului XX și XXI și ca poet. Și nu i-a fost
deloc ușor, într-o țară care a dat literaturii în perioada
vieții sale doi mari poeți laureați ai premiului Nobel<
Czeslaw Milosz (1980) și Wislawa Szymborska (1996), iar
în 2018/2019 și o prozatoare – Olga Tokarczuk, totul după
Sienkiewicz și Reymont.
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mesajul artelor plastice, aducând ”o șoaptă metaforică
personală, pentru a trezi sensibilitatea cititorului”, pentru
a-l integra și mai bine pe acesta în universul artistic
polonez și universal.
Fără a fi didacticist, și ar fi putut-o face cu brio - prin
formația și practica profesorală -, poetul este și se simte
la el acasă în domeniul estetic al artelor, dovedind
capacitatea de a surprinde chemarea acestora, pe care apoi
- împreună cu mesajul - le transmite cititorului. O face,
cum am mai subliniat - cunoscând din interior
articulațiile domeniilor abordate, completate cu trăirile
încercate în fața sau despre subiectul/obiectul abordat.
De la arta primitivă /Lascoux/ trecând prin Botticelli,
Wit Stwosz, Michelangelo, Breugel cel Bătrân, Rubens,
Rembrandt, Goya, Courbet, Matejko, Cezanne, Gaugin,
Chagall, Paul Klee, Brâncuși și alți mari artiști. Tuturora,
și unora în parte, le închină, poeme-omagiu. Artistul
arată că stăpânește nu doar materia plastică, dar și
chemarea ori meșteșugul artistic stăpânit de ei,
introducându-ne prin narația specifică a fiecăruia în
filosofia artei, a specificului creaței lor. Tot timpul opera
și omul sunt prezentate în plan istoric și artistic universal.
Spuneam, din antichitate la zi. În cele peste 600 de poeme
scrise din anii 70 ai secolului trecut până în prezent,
publicate în cinci albume ample de poezie /format A4/
ilustrate, cu propriile lucrări. Conștient că ”arta este
câmpul de bătălie pe care se înfruntă numeroase
concepții, uneori clare, alte ori ambigue sau murdare,
autorul subliniază, că fiecare asemenea bătălie este un
univers aparte, o continuare a unora lupte care le-au
precedat, dovedind a fi ecou sau consecință a ceea ce a fost
odinioară, ele reprezentând mereu prezentul. După
bătălia respectivă urmează catharzisul corespunzător, care
se stinge prin a deveni un canon sau o trambulină pentru
ceea ce va să vină”.
Poetul Czesław Dźwigaj speră ca prin poezia sa pe
această temă să arunce ”un colac de salvare” în tsunamiul artistic apărut, care inundă și distruge totul în calea lui,
dar care până la urmă se va potoli. Pentru artistul polonez,
care l-a înfățișat în zeci, sute de ipostaze pe Papa Wojtyła,
concetățeanul său - ”arta este umbra creatorului” - divin
bineînțeles.
Ciclul de poeme închinat creatorilor români și
României - întruchipare a gratitudinii

Lirică sapiențială
Ca persoană, și l-am cunoscut bine, Czesław Dźwigaj
este gratitudinea întruchipată, raportare umană care rar
o întâlnești la un Pan polonez ; la aceștia găsești mai
degrabă nerecunoștința și aceasta pe orice treaptă și la tot
pasul. Artistul este un adept declarat al lui Friedrich
Nietzsche< "Esenta intregii arte frumoase, a marii arte, este
gratitudinea."
Czesław Dźwigaj este personalizarea gratitudinii, a
bucuriei pe care o manifestă atunci când întâlnește ceva
nou, pe măsura așteptării și dorințelor sale, și mai ales
atuni când ceea ce vede îi îmbogățește cunoașterea și îi
exaltă trăirile.
Oare ce artist de talia lui s-ar fi apucat să aștearnă pe
hârtie, la începutul anilor 70 ai secolului trecut, cântul,
imnul pe care l-a înălțat poetul cracovian confratelui
Constantin Brâncuși? În România acelor ani exegeții

Prin poezia de factură sapiențială practicată, prin
reușitele sale de a surprinde valorile perene ale artei
universale, pe care le pune în valoare ca nimeni altul până
la el, se impune – opinia noastră – confirmată și de unele
exegeze poloneze, semnate de criticii polonezi< Krzysztof
Slusarczyk și Piotr Boroń, inclusiv în lirică. Așadar, în
afara impunătoarei opere plastice, în care a devenit unul
dintre cei mai prodigioși artiști polonezi de la interferența
secolului XX și XXI, se impune și ca poet, alături de
Tadeusz Różewicz, Ewa Lipska, Zbigniew Herbert etc.
Prin poezia de factură sapiențială practicată, prin
reușitele sale de a surprinde valorile perene ale artei
universale, pe care le pune în valoare ca nimeni altul până
la el, Czesław Dźwigaj demonstrează a fi unic în
prezentarea cu instrumentar estetic - prin cuvânt –
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din anticul oraș roman
icoană de aur a puterii Renăscute
împinse de comunism în inexistență
devenit-au azil pentru sufletele răzvrătite
alinând durerea lacrimii și sângele vărsat
ca în ele să răsune Te Deum-ul
care slăvește pe zeița Nike în a ei Patrie Renăscută

noștri abia ”îl descoperea” pe creatorul Coloanei infinite,
după ce proletcultiști de vază din fotoliile academiei
române de atunci, îl ponegrise o perioadă bună din
obsedantul deceniu. Doar poetul Julian Przyboś /1965/ și
sculptorul-poet Czesław Dźwigaj /1969/ l-au prezentat
publicului polonez în forma citată mai sus, primul - fost
ambasador în Elveția - , ajuns special în România, pentru
a face din Târgu Jiu – capitală a artei românești.
S-au perindat mulți artiști, mulți poeți prin Lancrămul
lui Blaga. Câți din ei au închinat poeme poetului,
filosofului, cărturarului, diplomatului român? Cu câtă
sensibilitate a făcut-o Czesław Dźwigaj spunând<

În lirica poetului polonez întâlnim nu doar
recunoștința platonică a unui polonez – acea r a r a a v i s
cum spuneam - și pe care România o merită pentru ceea
ce întreit a făcut-o față de polonezi din secolul al XVIII-a
începând, când la disperare strigau< Cine își iubește Patria
să fugă în Valahia. Apoi, Regatul român i-a ajutat pe
militarii polonezi să tranziteze teritoriul românesc în 1919
din Siberia înghețată să ajungă în patria lor dezrobită, sau
- în 1939 – când pe refugiații polonezi i-a primit în număr
de aproape 100 000 cu pâine și sare, marea lor majoritate
fiind ajutată să ajungă în Occident pentru a lupta
împotriva hitlerismului, și punându-ne belicosul Reich în
cap pe motiv că am salvat patrimoniul cultural și aurul
polonez pe care și-l dorea. Nici istoricii nu mai știu bine
azi în Polonia acest lucru.

zenit al gândului său rămâne Patria
cea din depărtare și care pare tot mai luminată
cu gândul rămas veșnic la a ei soartă
crezi că tăcând nimic n-a apreciat
dar în spațiul poeziei sale
rațiuni de stat a anticipat
Pe George Enescu, cel care i-a învățat pe polonezi în
timpul celui de al Doilea Război Mondial, vioara sau arta
dirijatului, îl am în vedere pe marele dirijor Stanisław
Wisłocki, a venit timpul ca Czesław Dźwigaj să își exprime
recunoștința că L-a cunoscut pe muzicianul din Liveni. Și
iată cum o exprimă<

Pentru ”fapte românești”, inclusiv cele menționate mai
sus, sculptorul Czesław Dźwigaj a turnat în bronz chipul
compatriotului său Papa Ioan Paul al II-lea și l-a dăruit
Blajului. Ce sărbătoare înălțătoare a fost la 9 mai 2019 în
”Mica Romă” – cum i-a spus Eminescu acestei urbe, când soborul de episcopi strânși aici au sfințit
monumentul dăruit; sublinez iarăși – și nu întâmplător
– dăruit de artistul cracovian, prin modesta mea familie,
acesui oraș și locuitorilor lui. A doua zi autoritățile locale,
în frunte cu primarul prezent, au uitat. Vreau să sper, în
ciuda faptului că speranțele sunt mici, că nu definitiv.
Românii – din vârful piramidei – la fel.
Surpriza s-a petrecut la Festivalul internațional
”Lucian Blaga” de la Sebeș, care a urmat, și la care Czesław
Dźwigaj nu a venit cu mâna goală, la ediția din 2019, ci
cu o plachetă - medalie în bronz -, care îi înfățișa pe
Întâistătorul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul
Teoctist și pe oaspetele său, Papa Ioan Paul al II-lea, care
pentru prima oară în Analele Bisericilor Răsăritene și a
Bisericii Universale a vizitat România, țară pe care
Pontiful a denumit-o< ”Grădina Maicii Domnului”.
Placheta în sine se constituia într-o operă de artă, i-aș
spune simbol al ecumenismului la români. Am propus,
imediat ce am avut-o în mână, autorităților românești să
aibă în vedere realizarea acestui proiect arhitectural,
cunoscut fiindu-mi faptul că Papa Wojtyla a concluzionat
rezultatul vizitei sale în România din 7-9 mai 1999, cu
slovele< ”Aici am trecut pragul speranței”. Nimeni la noi
n-a făcut gestul că ar fi auzit acest lucru. O singură dată iam spus
marelui cracovian, Czesław Dźwigaj,
semnificația gestului, la care el a dat un răspuns pe
măsură. Dovedind și prin aceasta că nimic nu îi este
indiferent acestui artist sensibil din ceea ce-i prețios
românesc și universal.

pe fruntea-ți tatuată cu notele articulate ale
patriotismului
ai trecut magicul limes al formelor cunoscute ale
sunetului
din clipa în care te-ai născut a ta a fost muzica fiică a
acusticii
găsit-ai cheia forței autentice în varietatea folclorului
aducându-l cu fantezie în patrimoniul artei universale
într-o strălucire meteorică la vioară și pian ai cântat
ale tinereții valuri, talentul, iubirea și cântul păsării
cerului
le-ai aflat
Ciclul de poeme pe care poetul – artistul polonez îl
închină României, culturii românești o face cu o mare
sinceritate și o prețuire aparte, semn al sensibilității sale
rare. Nu cunosc poet universal să fi scris – cu ocazia
Centenarului Marii Uniri – un poem despre Catedralele
din Alba Iulia<

catolică și ortodoxă.
cu arma rugii a fost sculptat acoperișul
prima catedrală de peste opt sute de ani durează
prin spaime, furtuni, împilare trecut-a
cu turla trăgând în geamul Domnului
iluminând istoria călitei credințe
cu umbra ei o acoperă strănepoata
înălțată la începutul secolui al XX-lea
devenită Sobor al Încoronării
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Czesław Dźwigaj
Nou[ poeme consacrate Rom]niei

din clipa în care te-ai născut a ta a fost muzica fiică a
acusticii
găsit-ai cheia forței autentice în varietatea folclorului
aducându-l cu fantezie în patrimoniul artei universale
într-o strălucire meteorică la vioară și pian ai cântat
ale tinereții valuri, talentul, iubirea și cântul păsării
cerului
le-ai aflat

Constantin Br]ncu;i
muzica ai sculptat-o
și-ai creat forma
pe-al nostru pământ
fraza ai formatat-o
armonia ai mulat-o
sunet să iasă

ai trecut prin inima-ți înfloritoare imnul dorului de țară
care venea din a plaiurilor ceață, de pe stâncile înalte,
din cascade,
din ale Dunării arpeggi, de pe Mureș, Prut și din ale
Patriei lacrimi
cunoscând neîncetata bătălie dusă pentru conștiința
națională

ai rescris totul în bronz
cu ecoul ai forjat în piatră
lemnul l-ai cioplit
patinei i-ai dat eleganţă
rămâne doar ca sufletul să-l arzi
să-i dai sinteză formei
în ansamblul esteticii frumosului
ai cântat pe-ale adevărului acorduri
despre dorul formei perfecte
ce-nvinge abisul zărilor

nu ți-a păsat de sunetul monedelor de argint, de
aplauzele fanilor
ai urmărit stelele căzătoare, rămas-ai fiu al Livenilor
împodobind libertatea artistică în laurii victoriei
sinteză a geniului creator este infinitul
lăsat-ai scris al liniștii strigăt pe note profetice

sunetul să-l materializezi
aceiași confesiune
dar într-alt mediu

și-ai plutit în misticul veșnicul cânt al frumuseții

ai crezut într-a verticalismului victorie
la ideea simbol ajuns-ai
pentru a cădea în nemurire
B
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Lucian Blaga
mult mai bine l-am cunoscut dimineața
în picături cristaline de rouă
aici la obârșii și la Cluj-Napoca
mi-a zâmbit în strofele poemelor
cu bucuria păsării care nu ară
dar cântă croind o dragoste rară rară
stătea în penumbră spre a-mi evita privirea
de parcă ar fi făcut cândva milităria
în slujba Majestății Sale Împăratul

Struna Sufleteasc[ a lui Enescu
de pe fața pământului n-ai dispărut pentru că din tine
însuți te-ai născut
nu te-ai dus fără să te mai întorci ca al veșniciei
vagabond
eliberat de regulile închistate din afara timpului și ale
spațiului
al lumii apuse și al contemporaneității tale aflată în
suferință creatoare
pe fruntea-ți tatuată cu notele articulate ale
patriotismului
ai trecut magicul limes al formelor cunoscute ale
sunetului

zenit al gândului său rămâne Patria
cea din depărtare și care pare tot mai luminată
cu gândul rămas veșnic la a ei soartă
crezi că tăcând nimic n-a apreciat
dar în spațiul poeziei sale
rațiuni de stat a anticipat
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For\a T[cerii la Blaga
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Polonez – Rom]n
Lui Nicolae Mareș

în tăcere crește a slovei putere
în tăcere mai puternic viața o simțim
și tot mai profundă în noi o regăsim

gândurile din spații deschise
au spart prin prietenie concepțiile greșite
propagate ani de-a rândul în cotidian
dărâmând în felul acesta zidul necunoașterii

forța ideii în tăcere se naște
din ea a fost luată pentru a se crea Omul
fapta și adevărul

înălțați deasupra Carpaților
brodând pe platoul întins al ideii
frumoase a soartei noastre atât de diferită
rude apropiate am devenit prin artă

la Sebeș am realizat că
liniștea plaiurilor sale Blaga le-a cântat
privind la conturul munților Carpați
ecoul vibrant din versurile sale
într-o triadă își află de-acum locul<
”adevărul, binele, frumosul”.

Ecua\ie
doar în oglindă puși marii corifei sunt mai bine văzuți
indiferent de vremurile în care-au trăit
înfloresc necontenit și sunt mai de preț

Necru\[torilor
Voi cei la biserică neduși
voi zilnicelor căzături
voi nespovediților
scăldați în aura strămoșilor
cu capul plini de aiureli, tăinuieli și trădări
scălați în roua neputinței
vrăjiți de înșelătoare orizonturi
barzi ai rațiunii urii
și-ai adevărului la gunoi azvârlit
pe noi nu ne-nșelați cu ceața neîmpăcării
și nu ne cumpărați cu-un litru de mătrăgună
Noi în vâltoarea pierzaniei înfloritoare nu ne aruncăm
demni de strămoși ai Marelui Spirit rămânem
în luminile Luceferilor
cari în aburii speranței se zbat
conștienți de vină, auzim glasurile răzmeriței
cea care sărăcie naște
porțile deschise fiind-ne proslăvite
să nu pierdeți din ochi Patria în care v-ați născut
asupra căreia veghează Dumnezeu cel Atotputernic.

Cyprian Kamil Norwid - Mihai Eminescu
Constantin Brâncuși
- Xawery Dunikowski
Karol Szymanowski
George Enescu
Lucian Blaga
/fără pereche/
neobservați trecut-au într-al lor zbor
prin muncă și credință biruit-au
critica și orice suferință
herculeeni în victorii zbuciumate
precum egalii egalilor dintr-o ecuație
în care din ceea ce n-ai scăzut sporești adăugând
cât de minunat prin diversitate ați înflorit
lunca culturală universală, care doar așa s-a îmbogățit

Catedralele din Alba Iulia
cu arma rugii a fost sculptat acoperișul
prima catedrală de peste opt sute de ani durează
prin spaime, furtuni, împilare trecut-a
cu turla trăgând în geamul Domnului
iluminând istoria călitei credințe

La Sebe; `n 2017
dimneața părea a fi din catifea
turturelele gângureau mai melodios
cu cântecul voios al unor cocoși
și strofe recitate de tineri actori

cu umbra ei o acoperă strănepoata
înălțată la începutul secolui al XX-lea
devenită Sobor al Încoronării
din anticul oraș roman
icoană de aur a puterii Renăscute

fără lacrimi în ochi
cu rime împletite la întâmplare
sinse în roua din soare
vindecând sufletele celor care le ascultau

împinse de comunism în inexistență
devenit-au azil pentru sufletele răzvrătite
alinând durerea lacrimii și sângele vărsat
ca în ele să răsune Te Deum-ul
care slăvește pe zeița Nike în a ei Patrie Renăscută

ascultători care gândesc la fel
simt la fel
iubesc la fel
grăunte al pământului – cuvântul
un imn tainic al poeziei

În românește de Nicolae Mare;

Festivalul Internațional Lucian Blaga
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Paul Hermann
Spirala magic[ a artei populare
Pus[ `ntotdeauna `n raport cu arta cult[, arta
popular[, este la origine un produs al claselor culte, care,
`n timp, prin multi-copiere, prin imita\ie `n spiral[, ;i-a
modificat forma ;i utilitatea `n func\ie de structura
spiritual[ a fiec[rei comunit[\i rurale.
John Meier, (Kunstlieder im Volksmunde, 1976 C]ntece de art[ `n grai popular- Materiale ;i cercetare,
1976) spunea c[, `n gur[ popular[, crea\ia popular[ "se
hr[ne;te din resturile care cad de la mesele celor ce sunt
mai boga\i spiritual."
Nimeni nu poate contesta c[ arta popular[, de la
arhitectura \[r[neasc[ la arta decorativ[, de la icoana pe
sticl[, pe lemn, de la ceramic[ ;i `mbr[c[minte la fe\e de
mas[, cuverturi, covoare etc. se hr[ne;te din "r[m[;i\ele"
abia sesizabile ce cad din atelierele artei culte.
Mobilierul popular con\ine "resturi" gotice, elemente
specifice rena;terii, dar ;i infiltra\ii stilistice relativ recente,
de la biedermeier la secession sau art deco.
Arta plastic[ popular[ este, la origine, un produs al
claselor culte `nsu;it la un moment dat de comunit[\ile
rurale. Multi-copierea la infinit, reproducerea manual[,
din ochi, a unui produs de art[ popular[ `i confer[ un
caracter abstract. Doar \es[toarea vede frunza sau
floarea de pe marginea unui ;tergar. Multiplicarea f[r[
prea multe preocup[ri estetice transcende modelul.
Ajung]ndu-se la abstractizare, deci la simbol, p]n[
la magie nu este dec]t un pas. Pe care artistul de art[
popular[ `l face incon;tient, f[r[ s[-;i pun[ problema
c[, `n fond, a participat la destructurarea modelului
ini\ial, pierdut `n negura spa\iului ;i timpului.
C]nd un model decorativ ajungea `ntr-un sat din alt
sat, acesta era copiat f[r[ nicio constr]ngere de ordin
estetic, f[r[ teama de "copyright". Artistul, cus[toreasa,
gospodina ce trecea de la crati\[ la r[zboiul de \esut,
fata care voia s[-;i impresioneze admiratorii, copiau,
`mpleteau, \eseau, coseau, desenau, pictau, c]ntau, sau
dansau, f[r[ s[-;i pun[ problema `ndep[rt[rii sau
apropierii de model. Dimpotriv[, ad[ugau modelului
elemente noi, pe care deja le exersaser[, le cuno;teau
din propria experin\[, elemente care, la r]ndul lor,
fuseser[ copiate de pe alte modele, modificate la r]ndul
lor de al\i copiatori ai modelelor preluate ;i prelucrate
dup[ alte modele. Un adev[rat perpetuum mobile.
Arta popular[ este un cerc care se `nchide `n
interiorul unei comunit[\i, dar se deschide spre
modelele, spre cercurile altor comunit[\i. De aici
rezult[ o infinitate de cercuri, unele suprapuse, altele
concentrice, cercuri "de crea\ie" `n care genera\ie dup[
genera\ie adaug[ noi ;i noi elemente la modele
existente.
Un fenomen nu mai pu\in interesant se observ[ la
crea\iile poetice. Poetul cult `;i recit[ poezia. Poetul
popular o c]nt[. Iar `n timp ce c]nt[, dac[ nu-;i
aminte;te vorbele, improvizeaz[. Mai mult, c]nt[re\ul

popular simte c[ este de datoria lui s[ improvizeze,
ajung]ndu-se astfel la o crea\ie nou[, brodat[ pe miezul
precedentei lucr[ri. Cel mai probabil f[r[ s[ ajung[
vreodat[ s[ cunoasc[ "miezul originar", limit]ndu-se
s[ spun[ c[ este "din b[r]ni".
Nici nu-;i pune aceast[ problem[. Spre deosebire
de creatorul cult, care, ca un ucenic ascult[tor, `;i
revendic[
mae;tri,
reali
sau
`nchipui\i,
creatorul popular, de fapt mai mult rural dec]t popular,
este un ucenic neascult[tor. Printre altele, ;i fiindc[
produce pentru el, pentru uzul lui, al familiei ;i
comunit[\ii sale.
Muzica popular[ este str]ns legat[ de evenimente,
de s[rb[tori, de manifest[ri laice sau religioase. Astfel
`n toiul dansului se f[ceau asocieri ciudate, specifice
fiec[rei comunit[\ii, sesizabile doar de oamenii
locului.
Acest lucru confer[ c]ntecelor, muzicii
instrumentale, dansurilor populare specificitate. Le
fixeaz[ pe zone folclorice, recognoscibile prin repeti\ie,
prin preluarea tradi\iilor de la o genera\ie la alta.
Rapsozii populari spun c[ `;i amintesc mai u;or
cuvintele textelor `n timp ce le c]nt[. Cre;tinul rural
nu-;i aminte;te vorbele unor c]ntece religioase dec]t
atunci c]nd le c]nt[, c]nd particip[ la o reuniune a
comunit[\ii. De aici magia religiei, care, `n fond, este
tot art[, aflat[ la limita dintre popular, cult ;i magic.
Fundamentul artei populare, la fel ca ;i a artei
popoarelor primitive, nu const[ `n ceea ce realizatorii
ei, indivizii h[r[zi\i cu har ;i talent, vedeau ceva ca
obiect pe care comunitatea `i cerea s[-l reproduc[, s[-l
multiplice prin imitare, ci `n ceea ce `n\elegea el c[ este
obiectul pe care-l re-producea. Artistul anonim nu
creaz[, ci re-creeaz[, prin mimetism, `n mod repetitiv,
f[r[ s[ fie atent la nuan\ele modelului.
O alt[ diferen\[ major[ dintre arta cult[, plastic[,
artele aplicate, ;i arta popular[ este c[ arta popular[
plastic[, decorativ[, are utilitate. Fe\ele de mas[
acopereau mesele festive, m]ncarea se servea `n vasele
de ceramic[ ornamentat[, c[m[;ile erau purtate de fete
;i feciori, pledurile acopereau lavi\ele, iar oaspe\ii erau
invita\i s[ se a;eze pe ele. ~n schimb, arta cult[ se
`ndep[rteaz[ `n mod radical de orice form[ de utilitate,
artistul urm[rind atingerea unor valori estetice
absolute.
~ndep[rt]ndu-se de arta cult[ prin elementele ei
fundamentale, prin caracterul estetic ;i utilitar, rezult[
c[ arta popular[ este mai aproape de arta popoarelor
primitive dec]t de arta cult[. F[r[, `ns[, s[ se identifice
cu aceasta. Arta popular[ nu se identific[ cu arta
primitiv[. Prin urmare nici aser\iunea c[ arta popular[
se hr[ne;te din resturile nefolosite care cad de la masa
artei culte nu este adev[rat[ dec]t `n parte. Artistul cult
caut[ primitivitatea. O reg[se;te exploat]nd filonul
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primitivit[\ii etnografice, `ns[ el sacrific[ func\ia
utilitar[ `n fa\a valorii estetice.
Majoritatea cercet[torilor, ca ;i a arti;tilor plastici, a
poe\ilor, a muzicienilor, par s[ fi c[zut de acord c[ `n arta
popular[ pot fi depistate dou[ prezen\e transcendente< `n
primul r]nd sufletul, g]ndirea ;i jocul copilului, iar `n al
doilea r]nd, spiritul, g]ndirea, arta adul\ilor popoarelor
primitive `ndep[rtate, pierdute `n spa\iu ;i timp.
Este important de re\inut c[ arta primitiv[ avea
caracterul artei infantile. A;adar, la originea artei st[
copilul, nu adultul. Copilul nu este naiv. Copilul este curios
;i inventiv. Arta popular[ nu este naiv[ dec]t atunci c]nd
este f[cut[ f[r[ talent ;i har. ~n astfel de cazuri ajungem la
kitsch, pruduse de prost gust care nu merit[ nicio aten\ie.
Exist[ o adev[rat[ spiral[ magic[ `n care arta popular[
;i arta cult[ se `nt]lne;te cu arta primitiv[. Arta cult[ a
preluat elemente ale artei primitive prin intermediul artei
populare. La r]ndul ei arta popular[ a preluat produse
artistice trecute prin filtrul estetic ale artei culte. Mai mult

decembrie 2020

dec]t arta cult[, arta popular[ poart[ ;i poate reda
`nc[rc[tura magic[, simbolic[, pe care o avea la origine
arta popoarelor primitive.
Ce este, `n fond, arta popular[? Arta popular[ este un
cerc, o infinitate de cercuri concentrice, suprapuse strat
dup[ strat, o construc\ie spiralat[, la care s-au ad[ugat,
prin aglutinare, elemente vechi ;i noi, preluate ;i prelucrate
de la o genera\ie la alta. Icoana pe sticl[ de secol 18 nu este
aceea;i cu icoana pe stic[ de secol 19, dar diferen\ele nu
sunt sesizate dec]t de ini\ia\i.
Dar mai putem vorbi despre o art[ popular[ a
prezentului sau doar glos[m pe marginea unor artefacte?
Transfer]nd `ntreaga povar[ a transcenderii artei
populare pe umerii artei culte, spirala magic[ a artei rurale
pare s[ se fi `nchis pentru lumea satului, arunc]ndu-i-se,
totu;i, un colac de salvare dinspre urban. Cultura popular[
supravie\uie;te
datorit[
intelectualit[\ii
satelor,
cercet[torilor, arti;tilor, scriitorilor, profesorilor, publicului
intelectual `n general.

Alexandru Cri;an/ În curtea atelierului / foto de Drago; Crișan
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D. P[curaru
Alexandru Cri;an
materialul dur pe care lucra artistul preistoric, lucr[rile
lui emanau mai mult mister existen\ial ca lucr[rile atent
elaborate ale unui Pisanello de secol 17 sau ale unui
Picasso de secol 20.
*
Alexandru Cri;an crede `n atemporalitatea temelor, `n
poten\ialul nelimitat al culorilor, `n virtu\ile desenului
care \];ne;te din minte direct pe h]rtie. Adev[ratul artist
viseaz[ cu m]inile ;i vede cu mintea. Timpul artistului
este unul de vis, a;a ca `n seria Dreamtimp (Timp de vis).
Alexandru Cri;an vede mun\ii din interior. Pentru artist,
dac[ Muntele (La montagne) se las[ v[zut din interior,
`nseamn[ c[ ad[poste;te o pe;ter[ pe care po\i picta
imagini. Nu conteaz[ dac[ se cheam[ Alpii Elve\ieni,
Carpa\i, Urali sau Anzii Cordilieri. Conteaz[ c[ te-a l[sat
s[-i vezi "m[runtaiele" care `nc[ ascund multe mistere
nedezlegate. P[durea artistului este primar[ (Forêt
primaire), iar Le commencement (~nceputul) nu poate
fi dec]t culoare pur[. Desigur, exist[ ;i reversul<
Depredation, pustiirea p[durilor din mun\ii Harghitei
unde s-a a;ezat artistul, transform]nd o veche ;ur[ din
satul M[gherani, jude\ul Mure;, `n ad[post, loc de
medita\ie ;i de crea\ie. Pe;tera artistului contemporan care
face naveta `ntre Elve\ia ;i Transilvania este ;ura.
Muse cruelle. "Muzele" artistului sunt "crude".
Ne`ml]nzite, `ns[ nu s[lbatice. Pentru c[, pentru artistul
autentic, nu exist[ s[lb[ticie, `n sensul pe care
modernitatea i-a conferit-o, pe nedrept, primitivismului.
Unele dintre lucr[rile sale, precum Dama, Americanul ;i
P[s[roiul au ;ocat `mburgezitul public eleve\ian, artistul
fiind rugat s[-;i dea jos de pe simeze o lucrare
"licen\ioas[", prea explicit sexual[, cu n[sc[toarea la
vedere, larg deschis[ spre lume, pentru c[, nu-i a;a,
printre vizitatori se aflau ;i copii, iar ace;tia nu trebuiau
s[ afle pe ce poart[ au ie;it din p]ntecele mamelor. I-a
adus pe lume P[s[roiul, barza cu ciocul c]t un phalus, la
r]ndul ei, purt]nd `n burt[, extrem de vizibil, o alt[ via\[.
Alexandru Cri;an face dese incursiuni `n istoria relativ
recent[. Lucrarea Condamnatul la t[cere (Reduit au
silence) te duce cu g]ndul la mutila\ii primului r[zboi
mondial, a;a numi\ii "oameni f[r[ gur[", dar ;i la "pumnul
`n gur[", la redu;ii la t[cere printre care se num[ra ;i
artistul c]nd p[r[sea Rom]nia. Se `nt]mpla `n anul 1983.
Acum o mie de ani.
Ecce homo - `n viziunea artistului - poart[ masc[, una
veritabil[, o masc[ contra gazelor, r[mas[ din primul
r[zboi mondial. Artistul autentic renun\[ de bun[voie la
carnea proprie, mul\imindu-se s[-;i conserve scheletul cu
mici bare de metal. Desigur, Ecee Homo nu poate fi dec]t
un autoportret, o sculptur[ de oase, `nt[rite cu pu\in
metal, aruncat[ la gunoi. Artistului nu-i r[m]ne altceva
de f[cut dec]t s[-;i scrie deasupra, pe un perete scorojit,
numele ;i anul na;terii< CRI:AN ALEXANDRU 1950.
Spa\iul de dincolo de liniu\[, acoperit de casca de o\el
a;ezat[ temeinic pe craniu, cade exclusiv `n sarcina
timpului.

Nume< CRI:AN ALEXANDRU
Data de na;tere< 22.10.1950
Locul de na;tere< Satu Mare. RO
Na\ionalitate< Rom]n[ ;i eleve\ian[
Domiciul actual< Rom]nia ;i Elve\ia
Studii<
- Institutul de Arte Plastice N. Grigorescu, Bucure;ti
- :coala Tehnic[ de Arhitectur[, Bucure;ti,
- Liceul de arte plastice N. Tonitza, Bucure;ti
Afiliere politic[< ignorez
Religia< toate
Semn particular< cet[\ean al lumii, muritor
Expozi\ii< Rom]nia, Elve\ia, Italia, Spania
Colec\ii private< Rom]nia, Ungaria, Germania, Fran\a,
Italia, Spania, Australia
Membru< Visarte Elve\ia, UAP Rom]nia.
Astfel `;i prezint[ Alexandru Cri;an reperele spa\ialgeografice duale, rom]no-eleve\iene, `ntr-o succint[, dar
plin[ de sensuri “fi;[ personal[“ a;ezat[ pe ultima fil[ a
unor “RETROSPECTIVE” care, prin natura lucrurilor, nu
cuprind qvasi-totalitatea preocup[rilor sale diverse, dar
las[, totu;i, s[ transpar[ dimensiunea atemporal[ a
lucr[rii m]inilor ;i spiritului s[u sfredelitor.
Cu figura sa hirsut[ ;i nelipsitul baston cu cap de
argint, personajul cobor]tor parc[ din spi\a unui vr[jitor
bun precum Gandalf cel Alb, deocamdat[, la cei 70 de ani
ai s[i, doar cenu;iu, Alexandru Cri;an se prezint[ lumii
ca un `ndem]natic m]nuitor de inele ale timpului
nem[surabil `n ani. Timpul artistului se m[soar[ `n culori
;i figuri umane pe care, `ntr-o oarecare m[sur[ (at]t c]t
s[ te `ndoie;ti de perspicacitatea privirii tale) sunt
reg[sibile pe pere\ii pe;terilor din Altamira sau, ceva mai
elaborate, pe pietrele unor situri a;ezate aiurea `n spa\iu
;i timp, din Egipt la Magred ;i Carelia, trec]nd prin
Cucuteni, p]n[ h[t departe `n pe;terile siberiene sau
columbiene.
Ca s[ `n\elegi "apofizia" acestei arte subtile trebuie s[
`ntreprinzi lungi c[l[torii `n timp, dincolo de magica lume
a vr[jitorului Gandalf, s[ p[trunzi `n taverna omului
preistoric care zg]ria pe pere\i primele imagini ale lumii,
a;a cum o percepea mintea lui nepervertit[. Trebuie,
totu;i, s[ mai treci ;i prin mirifica lume a artei populare,
pentru c[ s-ar putea s[ reg[se;ti ;i acolo, r[m[;i\e ale
lumii vechi, anistorice. Pentru poet, desigur, la `nceput a
fost cuv]ntul, `ns[ pentru artistul plastic, la `nceput nu
putea fi dec]t linia ;i culoarea, m]na priceput[ ;i ochiul
iscoditor.
Noile creaturi - a;a cum `;i intituleaz[ artistul una
din lucr[ri - nu sunt dec]t variante, u;or retu;ate, ale
vechilor creaturi, ale creaturilor primordiale care
descopereau c[ pot deveni nemuritori dac[ zg]riau piatra
pe;terilor care `i adoposteau. Poate, drept mul\umire c[
le ofereau ad[post, drept ofrand[, le aduceau de afar[
imagini ale animalelor pe care le v]nau. Criticul de art[
Herber Read, spunea c[, \in]nd seama de uneltele ;i
83

Alexandru Crișan /Sperietoare de p[s[ri

Alexandru
Crișan
Venus
tehnică mixtă
H-1,8m

Alexandru Crișan
Wilhelm Tell
tehnică mixtă
H-1,8 m



Alexandru Crișan/
Siluete/ lemn pictat/
H- 1,80 m

Alexandru
Cri;an
Malga;[
tehnic[ mixt[

Alexandru
Cri;an
Stelă
lemn

Alexandru Crișan
Istoria unui dop
tehnică mixtă 40x20 cm

Alexandru Crișan /Femeia cu două fețe / tehnica mixtă 60x55x23 cm

Alexandru Crișan /Urme posibile / acryl și pastel gras 60x48 cm

Alexandru Crișan /Dreamtime / acryl pe h]rtie/ 42x30 cm

Alexandru Crișan /Urme posibile / acryl pe p]nză 80x55 cm

Alexandru Crișan /Munte pentru o munteancă / tehnică mixtă 60x40 cm

Alexandru Crișan /Muntele / acryl pe h]rtie 70x55 cm

Alexandru Crișan /Coana, americanul și păsăroiul /acryl și ulei pe p]nză/ 250x150 cm

Alexandru Crișan /Două femei / acryl și ulei 200x140 cm

Alexandru Crișan /Femeie îndurerată 1 / ulei pe p]nză 100x90

Alexandru Crișan /Femeie / ulei pe p]nză 100x100 cm

Alexandru Crișan /Femeie / ulei pe p]nză 100x100 cm

Alexandru Crișan /Femeie /
ulei pe p]nză 200x100 cm

Alexandru Crișan /Muza crudă / acryl și ulei pe p]nză 180x150 cm

Cap/ acryl pe p]nză/ 75x58 cm

Portret O.M / acryl pe p]nză 75x58 cm

Cap/ acryl pe p]nză/ 75x58 cm

Cu capul `n nori/ acryl pe p]nză/ 75x58 cm

Cap/ digital painting/ 80x60 cm

Cap/ digital painting/ 80x60 cm

Emigranta/ digital painting/ 80x60 cm

Emigranta/ digital painting/ 80x60 cm

Alexandru Crișan/ Autoportret/ ulei pe p]nz[, 200x110 cm

Alexandru Crișan / Autoportret

CUPRINS

D. P{CURARU
Lumea nu se va schimba dup[ pandemie. Se va recalibra......................................................................................3
ION MURE:AN
Povești din „Termoteca” mea (I) ................................................................................................................................5
Povești din „Termoteca” mea (II)
Iarna oficial[.................................................................................................................................................................6
GEORGE VULTURESCU
De la “v]rtejurile” poetului la harul preotului din “Dic\ionarul lui Dumnezeu”................................................7
GHEORGHE GLODEANU
Proza lui Virgil En[tescu ............................................................................................................................................9
GEORGE POPESCU
Daniela Marchetti. Temperan\a poetic[ – tampon-filtru al vicisitudinilor existen\iale...................................12
CEZARINA ADAMESCU
O voce distinct[ `n peisajul liric contemporan ......................................................................................................13
GEORGE NINA ELIAN
Poveste de noapte> Art[ (mai mult ori mai pu\in) poetic[> Disolu\ie (3)> Caligrafie........................................16
(Auto) portret unidimensional> Existen\a ca oximoron> Dezechilibru stabil...................................................16
RODICA BRAGA
Poeme .........................................................................................................................................................................17
CRISTINA SCARLAT
Scrisoare c[tre tata> M[ simt> Haita> Cerul.............................................................................................................20
Nu am dreptul> M-am mutat ilegal> Ieri altoit........................................................................................................20
Dor> De;i> Lost in translation> Destinul..................................................................................................................21
Foc> Vis cuminte> El> Nu m[ iubi ............................................................................................................................21
Imitatio Christi. Testament .....................................................................................................................................22
DENISA CR{CIUN
Vénus Khoury-Ghata, o poetică a elementarului sau epifania Realului ............................................................23
FERNANDO MAROJA
Podul Mirabeau> Pr[pastia> Împ[carea ..................................................................................................................26
S[r[cie> Pictorul> A;a a; fi vrut s[ mor> Ai fost o stea> Cartofi pr[ji\i> Placebo ................................................27
TEODORA ELENA WEINBERGER
Horia Bădescu şi misterul eleusin al iubirii ...........................................................................................................28
SANDRINO GAVRILOAIA
“RECLUZIUNEA NU DĂUNEAZĂ SCRIITORULUI...”
Un dublu interviu transatlantic la vremuri de pandemie.....................................................................................31
ILIE S{LCEANU
Ultimul bastion al Insulei .........................................................................................................................................34
ANDREA H. HEDE:
Povestea lui Mână Lungă ..........................................................................................................................................42

VICTOR ALBU
şarpele> cum stam tolănit> nu eşti tu> porunca a unsprezecea> tribul> ca `ntr-o cădere ....................................46
dacă ai un ochi `n plus> cineva> dincolo de rai> glicemii autumnale....................................................................47
`n vamă> dealul> greşala> o plimbare la țară ............................................................................................................47
margini> cele patru dorințe> degetul> râu interzis> ziua de ieri> pictură naivă ....................................................48
DANIEL MARIN
Potcovirea cu ipostaze de nechezat .........................................................................................................................49
GEORGE VULTURESCU
Tablouri votive basarabene `n poezia lui Mihai Prepeli\[ ....................................................................................50
DRAGO: NICULESCU
Petre |u\ea ;i reflec\iile sale asupra cunoa;terii....................................................................................................52
SRBA IGNJATOVIĆ
Supliciul „memoriei asasine” şi sentimentul „golului infinit” — „registrul” chibzuit
al faptelor selectate ca introducere la „cunoştinţele secrete” ...............................................................................57
VASKO POPA
S[-mi dai peticele `napoi...........................................................................................................................................61
ION V{DAN
Zile de toamne ...........................................................................................................................................................63
ALEXANDRU PINTESCU
Ab urbe condita> Paloma Blanca> Colocviale> Vox clamandi ..............................................................................64
Toamna alsacian[> Ars armandi ..............................................................................................................................65
Superbul Prin\ ............................................................................................................................................................66
VIOREL VLADIMIRESCU
R[nile ultimei \ig[ri...................................................................................................................................................66
GHEORGHE CRE|U
Superbul prin\ ............................................................................................................................................................66
JOSEF JOHANN SOLTEZS
C`ntecul lui Mihai Olos `n amintirea Mamei sale .................................................................................................66
ION BALA
(s[ nu ui\i)> (las[ doamne-n via\[ amintirea) ........................................................................................................67
Schi\e pentru un autoportret....................................................................................................................................67
ION CODREANU
Metope> Stele de larg> R[pirea c[pestrelor> ............................................................................................................68
EMIL MATEI
Pas[rea pas[re ............................................................................................................................................................68
C.S. ANDERCO
Some; .......... ...............................................................................................................................................................69
LIVIA BAC}RU
Cenotaf> Gr]u ............................................................................................................................................................69
GEORGE BOITOR
Perenitate> Metempsihoz[> M[ repet ......................................................................................................................70

ION BAIAS
O sear[ de toamn[> Luminile ora;ului....................................................................................................................71
ANAMARIA POP
Orele ceasornicului> P[durarul> Poem pentru un pian `ndr[gostit ....................................................................72
DORA DE MIRCEA
Cire;e de mai> Amare> Con/Text (indigo)> Travestit .............................................................................................73
MIHAI GHENCEAN
C]ntec> da, poetul> Marea plecare ...........................................................................................................................74
NICOLAE MARE:
Czesław Dźwigaj la a 70-a aniversare.
Un artist de factur[ renascentist[ ............................................................................................................................75
CZESŁAW DŹWIGAJ
Nou[ poeme consacrate Rom]niei..........................................................................................................................79
PAUL HERMANN
Spirala magic[ a artei populare................................................................................................................................81
D. P{CURARU
Alexandru Cri;an ......................................................................................................................................................83

Tipar
“Informa\ia Zilei”
Str. Mircea cel B[tr]n, nr. 15
Cod 440012
Satu Mare, Romania
Tel< 0261-767300
Fax< 0261-767301
www.informatia-zilei.ro
e-mail< redactiasm@informatia-zilei.ro

