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D. P[curaru
Vax, antivax ;i modificarea Constituției

cuv]ntului Curcub[u< “Curba alipindu-se de cubatum
(partic de cubo) prin contragere a `ntrupat pe curcubatum
(`ntinsu pe ceriu de curb[)< curcubaum, curcub[u, mari
curb[ colorat[, ce `n anumite timpuri se `ntinde ori a;terne
pe ceriu.
Tot curba unindu-se cu enitus (ensus clas) a format
noul participiu curbenitus, din care sincop[m< curbenius>
plural curbenii, curpenii> curbenis, curpeni;> curbenus<
curpenus, curp[n, care e f[cut din curbe, date (e;ite ) din
p[m]nt.”
F[r[ niciun subtext LGBT.
Ideea de libertate de acum, nu pare s[ mai aib[ nimic
`n comun cu ideea de libertate de acum o jum[tate de secol.
Este o impietate s[ spui c[ Diana :o;oac[, femeia-uragan
care cere Libertate este noua Doina Cornea, iar Gheorghe
Simion este un Gheorghe Ursu. Este o impietate, un gest
de cinism, s[ admi\i o similitudine `ntre antivaxii din
pandemie ;i disiden\ii, numul\umi\ii din secolul trecut.
Noii libertini;ti cer s[ nu poarte masc[. Ei, mare
lucru! Vax! Adic[ unsoare care, `n amestec cu scuipatul, bine

Ca nostalgic al limbii rom]ne latinizante, uneori mai
r[sfoiesc paginile `ng[lbenite de vreme ale unor c[r\i demult
uitate. Este adev[rat c[, f[r[ exerci\iu, este greu de parcurs
pagin[ dup[ pagin[. Cu insisten\[, de dragul limbii ca un
fagure de miere ardeleneasc[, reu;e;ti s[ treci de la o pagin[
la alta, dar `n acela;i timp ai ;i senza\ia c[ ai intrat `n r]ndul
analfabe\ilor func\ionali. Un termen care n-ar fi trebuit
lansat de la `nalta tribun[ preziden\ial[. Poate c[, `ntr-un
moment de furie, oamenii de la poarta Palatului Cotroceni,
`n fa\a c[reia, din c]nd `n c]nd, se adun[ protestatarii, le-ar
fi putut striga acestora, `n numele pre;edintelui< “Pleca\i deaici analfabe\ilor func\ionali!”
Iau la `nt]mplare, o carte din biblioteca mea vrai;te,
o bro;uric[, ;i citesc explica\ia cuv]ntului curcub[u. Este
vorba despre o simpl[, ;i aprofundat[ explica\ie logogenic[
privind geneza cuvintelor `n evolu\ia limbei (pentru
folosin\a intelectualilor - noteaz[ autorul, Cocuz Vasile,
profesor la un liceu din Slatina, `n perioada interbelic[, pe
marginea cuv]ntului “Curcub[u”. Copiez `ngrozitor de greu
;i redau `ntocmai, `n `ntregime, explica\ia pe marginea
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frecat cu o c]rp[ sau cu peria, da lustru cizmelor din piele
ale mili\ienilor de alt[dat[.
Iat[ `ns[ c[, `ncerc]nd o similitutinde cu fostul
profesor Cocuz, `ntre vax ;i antivax nu exist[ un raport
antonimic. Vax `nseamn[ ceea ce `nsemna c]nd chiar exista
produsul respectiv, `n timp ce antivax desemneaz[
persoanele care refuz[ vaccinul care, se spune, este singura
solu\ie de a sc[pa de nenorocitul [sta de covid.
Politic, mediatic este mai rentabil s[ fii anti-Vax. A fi
anti-vax este s[ fii cool, s[ fii trend, `n r]nd cu lumea bun[
care cere libertate, nu ca pro;tii care se las[ `n\epa\i, poart[
masc[, respect[ m[surile impuse de ni;te guverne
conspira\ioniste.
Titlul m[ oblig[, `ns[, s[ p[r[sesc acest subiect, care
vorba unui comentator tv, ne-a ie;i;it pe nas, ;i abordez
problema modific[rii Constitu\iei. Trebuie s[ m[rturisesc
c[ am combinat vax-ul cu antivax, apoi cu Constitu\ia tot
din pricina bro;urii fostului profesor din Slatina. Domnul
Cocuz Vasile, noteaz[ pe ultima copert[ a c[r\ii sale ap[rut[
la Tipografia ;i Leg[tura de C[r\i a Liceului “Carol I,
Craiova”. Noteaz[, deci, autorul< Un exemplar... 120 lei.
Pentru autorit[\i 200 lei". A;adar, dac[ scriitorul convine
cu editura s[ pun[ un pre\ de 50 de lei pentru cititorul de
r]nd, pentru autorit[\i, deci pentru domnul pre;edinte
Klaus Iohannis, pentru membri guvernului, pentru
parlamentari, incluz]nd-o aici ;i pe senatoarea :o;oac[,
pentru reprezenta\ii autorit[\ilor din teritoriu, pre\ul ar
trebui s[ fie cu 166% mai mare, adic[ 83 de lei.
Doamne fere;te s[ faci, acum, o asemenea
discriminare! Dar, judec]nd mai bine, ajungem la o
explica\ie< noua arhitectur[ politic[ nu este proiectat[, nu
este g]ndit[, s[ produc[ un produs pe care, unii dintre noi,
`l numim cultur[. Iar dac[ societatea noastr[ nu produce
cultur[, pas]nd aceast[ sarcin[ pe persoanele fizice, pe
scriitori, arti;ti plastici, nu se poate ajunge nici la urm[torul
produs< civiliza\ie.
Rom]nia post-comunist[ nu a reu;it "s[ produc["
civiliza\ie. Carnea de porc, br]nzeturile, vinurile se pot
importa din Chile, ceapa ;i usturoiul din Turcia, ou[le din
Polonia, dar nu ;i civiliza\ia, chiar dac[ facem parte din UE,
nu se poate importa. Este adev[rat c[ d[m la export cultur[,
`ns[ nu ;i civiliza\ie.
Cauzele? Nu trebuie s[ le c[ut[m aiurea. Este suficient
s[ ne `ntoarcem spre `nceputurile vie\ii democratice, spre
artizanii acestei construc\ii at]t de prost `ncropit[, `n primul
r]nd, de "p[rin\ii fondatori" din cauza c[rora parlamentarii
actuali vor s[ modifice Constitu\ia, s[ schimbe forma de
guvern[m]nt din republic[ semipreziden\ial[ `n republic[
parlamentar[. Rom]nia a ratat momentul c]nd putea
deveni monarhie constitu\ional[. Dar atunci nu-i mai
aveam pe Ion Iliescu, pe Emil Constantinescu, pe domnul
pre;edinte Klaus Iohannis. De ce republic[ parlamentar[?
Fie c[ vorbim despre anii 1990-1992, fie c[ ne g]ndim la
alegerile din 1996, acele momente puteau fi, fiecare `n
parte, o r[scruce istoric[, o continuare a revolu\iei anticomuniste din decembrie 1989. La fel ;i alegerile
preziden\iale din 2004. Cu `ng[duin\[, ;i preziden\ialele din
2014. Niciunul din pre;edin\ii de dreapta - ;i au fost trei din
patru - nu a `ncurajat alian\ele etice. Ca s[ nu mai vorbim
despre reforme.
Emil Contantinescu a apelat la PD-ul lui Petre
Roman, primul fiu nelegitim al FSN-ului, transformat, `n
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timp, `ntr-un bastard nerecunosc[tor a lui Ion Iliescu.
Acela;i Ion Iliescu accepta dup[ alegerile din anul 2000 o
sus\inere parlamentar[ a guvernului PSD de c[tre
forma\iunea extremist[, ultra-;ovin[ a lui Corneliu Vadim
Tudor.
Traian B[sescu `;i `ncepea mandatul preziden\ial
apel]nd, pentru formarea guvernului, la o mic[ a;chie rupt[
din PSD, un pseudo-partid condus de Gabriel Oprea,
UNPR.
Klaus Iohannis c];tig[ la scor al doilea mandat
preziden\ial, `n 2019, dar partidul care `l sus\ine, PNL,
pierde `n mod ru;inos alegerile parlamentare un an mai
t]rziu. Chiar ;i aceste c]teva elemente ne `ndrituiesc s[
credem c[ o republic[ parlamentar[ s-ar mula mai bine pe
mentalitatea, pe incapacitatea funciar[, a actualei clase
politice.
~ntr-o republic[ parlamentar[ nu am fi avut parte de
st]ngismul sovietizant a lui Ion Iliescu din anii '90, de
solemnitatea mut[, ;i ineficient[, a lui Emil Constantinescu,
pre;edinte-sfinx care, refuz]nd s[ mai candideze pentru un
nou mandat, `i ofer[, la zece ani dup[ c[derea
comunismului, cu senin[tate, f[r[ remu;c[ri, aceluia;i
comunist Ion Iliescu care a deturnat Rom]nia de pe drumul
s[u european, ;ansa de a reveni la putere, la preziden\ialele
din anul 2000.
Dup[ olimpiana retragere, f[r[ tor\e, f[r[ glorie, a lui
Emil Constantinescu, dup[ devia\ionismul spre un
neocomunism cu masc[ social-democrat[, urmeaz[ un
deceniu de febrilitate aproape tumoral[, un deceniu de
pseudo-autoritarism, p]n[ la urm[ steril, a lui Traian
B[sescu.
Politica testosteronului nelini;tit dintre anii 20052014, re;apat[, reg]ndit[ de fostele adversare, PNL-PDL,
rea;ezat[ `n alte tipare comportamentale, `n esen\[
neschimbate, aceea;i politic[ a testosteronului, de data
aceasta lini;tit[. Rom]nia intr[, `ncep]nd din 2014, sub
zodia t[cerii de leb[d[ lent plutitoare, impasibil[, a lui Klaus
Iohannis.
Liberalismul de fa\ad[ a pre;edintelui Klaus
Iohannis, lipsit de vlag[, mulat pe osatura unei clase politice
predispus[ la compromisuri flagrante, mereu fundamentat[
pe negocieri lipsite de etic[, se consum[ lent, mandat dup[
mandat, pervertit `ntr-un anti-PSD-ism teatral.
***
Nespusa grij[ de a nu se sparge fragila combina\ie
PNL-PSD, un simplu vas de sticl[ casant[, turnat `n grab[
`n numele stabilit[\ii politice, ne m[n]nc[ din timpul ce ar
trebui alocat treburilor cu adev[rat importante. Care sunt
acestea? De aceea avem o clas[ politic[ s[ ne arate ce este
cu adev[rat important de f[cut `n aceast[ \ar[ ;i ce este ap[
de ploaie.
Consum]ndu-;i pu\ina energie `n nesf]r;ite dispute
;i certuri, noua arhitectur[ politic[, g]ndit[ de clasa politic[,
nu este proiectat[ s[ produc[ un produs simplu< cultur[.
De aceea profesorul Cocuz fixa pentru cartea sa un
pre\ mai mare pentru autorit[\i dec]t pentru cititorii de
r]nd.
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George Vulturescu
“Luna feliaz[ noaptea ;i propria-mi carne...” (Rodica Braga)
Pe Rodica Braga, poeta, am întâlnit-o pentru prima
dată în Comentarius perpetus (1 și 2, prin 1988, 2003)
în tandem cu Mircea Ivănescu. Îmi amintesc textul lui
Marin Mincu (poet și teoretician pe care „îl frecventam”
la colocviile moderate de el – Neamț și Sibiu) despre
„intrările” tonale din acest Comentarius… ale poetei,
despre directețea notației sale, o „spărtură în cuirasa
metatextului cărții”, accentuat „autoreferențială”, în
procesul textualizării pe care-l ilustra, imbatabilul critic
Marin Mincu. Îmi place și acum să recitesc, mai ales
parabolă despre inutilele explicații și despre cele cinci
chipuri ale tăcerii (cu acel radical incipit: „numai că
tăcerea nu era ceea ce credea celălalt că este…”), p. 36,
2, sau poemul ca un sâmbure amar de migdală purtând
tăioasele definiții ale „sincerității” cu „imense cizme
negre ce calcă apăsat pe pajiștea cu margarete și flori de
romaniță/ și duce apoi pe tălpile greoaie proaspătul
sânge/ cald ce și-a pierdut culoarea…” (p.77).
Rând pe rând au ajuns la mine cărțile de la Ed.
Imago (a doua neliniște, 1997; Ametist, 2017),
impozantul volum de la Vinea, Senin ca-n ou (2009) și
cele de la Contemporanul – Timp în derivă, 2016;
Trupul de fum al zilei, 2018 și Sabie de lumină, 2020.
În prețioasa colecție a Editurii Academiei Române, O
sută și una de poezii, au apărut textele poetei cu o
prefață de Mircea Tomuș și cu o postfață, pertinentă și
exhaustivă, „Ce vede Orfeu când întoarce privirea?”
semnată de Liliana Danciu.
Imaginarul poetei trece de la un volum la altul, ca
un râu șerpuind, cu vârtejuri, dar și cu „ochiuri” de apă
ca niște „găuri de lumină” periculoase. O seamă de
tonalități se revarsă fără opreliști purtând grundurile unui
cotidian al banalului, cu re-scrieri pe „teme” cunoscute,
revizitate din alte unghiuri și pe alte catalige culturale:
magma discursului liric are o geologie proprie – crispată,
pe alocuri, în roci zgrunțuroase sau cu ochiuri noroioase
în care, precum după Pârvan, cuvântul nu ascunde un
zeu, ci mlaștini ale unui eu în convulsii, în spaimă, în
crepuscul; versul începe să semene cu o formațiune
naturală: cu „roci variate”, cum spune Constantin
Cubleșean, „de la cele calcaroase la cele bazaltice”, care
dau, pe deplin, „măsura profundei autoreflecții”
(Apostrof, nr. 9, sept., 2018).
Recunoști, după o scurtă trecere prin texte, și
melodicitatea proprie, de la litanie sau de ape învolburate
rămase printre rădăcinile râului, recunoști și goticul
Sibiului, formele excesive ale „învoltului” și umbrelor
autarhice cu suprapuneri în care orice limitare se
estompează într-o „linea serpentinata”. E o evanescență
a formelor, o instabilitate între tușe îngroșate și laviuri
vaporoase – nu e „vraja” cerchiștilor, ci o neliniște difuză,
a vagului, cum zice Irina Petraș: „Scriind sub
amenințarea golului, a zgomotului, a dizarmoniei, poeta
construiește armonii de spart coexistențele

impenetrabile…” (Prefață, vol. Vânare de Vânt, Tipo
Moldova, 2012). Discursul, deși șiroind limpede,
trenează în digresiuni epice sau răbufnește în dialoguri
fără un partener anume, sporind efectul de efluviu al
compoziției lirice.
Cu eleganță, autoarea lasă în urmă biografemele –
„rodicismele” („…sărutul tău, ca un sigiliu…/ m-a atins/
ca o ceară fierbinte/ sub care am înghețat…” (p.37,
Poeme în mi bemol); „mă împac cu toate eurile/ mele
infestate de îndoieli,/ le sterilizez cu răceală/ și intru în
noapte…” (p. 34, Poeme în mi bemol) și caută hotarul
dintre „lume și poezie” între care stabilește decantări
alchimice simbolizate de culori (negru, alb, verde, roșu),
sau euharistice ecuații ale limbajului figurativ prin care
lucrurile își descoperă „esența dublă…” (Maria - Ana
Tupan, Femeia în oglinda poeziei, Contemporanul, nr. 5,
830, 2021). Sunt versuri – himere căutându-și corp,
provocând introspecții încărcate de emotivitate care poate
fi pusă pe seama eutropiei sau pe seama unor reflexe date
de singurătate: „Sălășluiesc toată în ochi/ mă scald în
corneea/ lor albăstrie/ spaima mea alunecă/ în irisul
alterat,/ ca un pește viu…” (p. 123, Trupul de fum al
zilei).
E o sintaxă precisă a evenimentelor din jurul
autoarei, în aceste poeme, în care e humilitudine și
încrâncenare, e multă tandrețe care bântuie siajul verbelor
precum un curent continuu. Sunt notații hieratice, unele
se apropie de apoftegme, autoreflexivitatea poetei duce
la un complot împotriva blândelor energii ale realului
casnic, unde maternitatea, feminitatea declanșează,
hotărăște, smulge, intrarea sau ieșirea din anxietate, de
sub „brocarturile verbelor”: „din miriștea întinsă de
epitete” (p. 85, Trupul de fum al zilei). Subscriem la o
notă a lui H. Gârbea lăsată la volumul a doua neliniște,
din 1997: „o poezie savantă de emoție reținută și
premeditare”.
*
*

*

Poeta este o diaristă care-și urmărește acribios
stările sufletești: ai spune că scriitura pe pagină („strivită
de albul orbitor/ al colii de hârtie…// trimițându-ți în
oase/ adierea unui îngheț…” – p.197, Trupul de fum al
zilei) este singura modalitate de a se vedea/ salva în
oglinda lui: „între două coperți de carte,/ înghesuită e
viața ta./ dacă le strângi în palme,/ sar șpanuri din ele,/
atât de strălucitoare că/ îți ard privirea…” (p. 65, Poeme
în mi bemol). Scriitura/ Poezia e o oglindă – partener al
„tocirii” trupului, un partener de loc iertător, cu reproșuri
proteguitoare: „mâine oglinda mă va mustra/ pentru
tumefierea obrazului,/ mă va țistui obraznic/ cu neliniști
metafizice…” (p. 105, Poeme în mi bemol). Doar aceste
„neliniști”, prin intermediul cuvântului, apropie sinele
5
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ultragiat al poetei de moarte – dar nu una apropiată, care
ar putea deveni partener, ci una situată într-un apropiatdeparte, de veghe, la pândă, în „hotarul cețos al apelor
încremenite”, cu „vasta ei umbră,/ luptându-se,
vrăjmășindu-se (p. 77, Oglinda, în A doua neliniște).
Această „pândă”, dublă, provoacă „neliniște
existențială”: „…Căutarea poetei este profund tragică,
marcată de hybris pe o dublă direcție, orfică și
nietzscheană, deoarece încearcă să vadă ce este interzis
a ieși în lumină, spre a nu deveni finitudine și efemeritate,
și coboară în subterana proprie înarmată în lumina
rațiunii și a sensibilității feminine…” (Liliana Danciu, în
solida postfață „Ce vede Orfeu când întoarce privirea?,”
în vol. O sută și una de poezii, Ed. Academiei, Buc.,
2019, p. 148). Gheața subțire pe care poeta o presimte
între viață și moarte e o „probă” existențială a cărei
rezistență stă în cultura ei, în predispoziția (noiciană)
pentru „întrebarea” care suspendă și regenerează, care
transformă „negația în îndoială”: „Se subțiază gheața/
care mă ținea la suprafață,/ încerc să zăresc prin/
transparența ei străfundul…” (p. 59, Timp în derivă).
Predilecția pentru întrebările care relativizează
negativitatea este vizibilă la tot pasul: „ce energie
biciuiește/ universul, îi fură somnul/ lăsându-l cu ochii
fără pleoape?...” (p. 117, Poeme în mi bemol), sau: „te
poți încrede în candoarea cuvintelor?...” (p. 109, Sarea
cuvintelor, în Senin ca-n ou); sau: „dacă doare
marginea?” (marginea și plata, în vol. Sabie de lumină).
Însă interogațiile poetei nu țin de franjuri fâlfâind
retorice, ci devin descântece de îmblânzire a finitudinii,
care lasă loc înțelepciunii – nu străină de magii
eminescieni – și acceptării tragicului, a epifaniei
ecclesiastului care se rescrie cu fiecare dintre noi:
„mușcăm din moarte/ ca dintr-o pâine învechită/ dinții ni
se frâng ușor,/ ochii ni se golesc de păianjenii/ lumii
acesteia…” (p. 246, Sabie de lumină). Poți crede cu
Rodica Braga că în cuvintele poemelor sunt puteri
adormite cu care scrisul despre moarte biruie moartea…

Senin ca-n ou), are „mari găuri negre,/ îți joacă feste și
alunecă-n/ gol…” (p.21, Poeme în mi bemol). Lumea e
atacată, „sleită”: „alchimii deturnate/ din rostul lor,/
pretutindeni dezordini/ fatale, soarele, zeu necruțător,/ își
cârpește zâmbetul…” (p. 109, Timp în derivă). Timpul
e galopant, „în derivă”, „culorile vieții au ieșit la apă,/ sau dizolvat în laviuri incerte”, „nimic nu se mai trăiește”
(p. 53, Timp în derivă) când „înfruntăm moartea”:
„gustul ei rafinat” ne produce „frisoane pe șira spinării”:
„totul se află în custodia ei/ acerbă… (pag. 119, Timp în
derivă). Tragicul acestei poezii nu stă în anxiozitatea
stărilor traversate, nu într-o revoltă împotriva deității, nu
într-o postură de Iov revoltat, ci în contiguitatea ei, în
nesfârșirea „mușcăturilor” care lasă urme adânci (p.29,
Trupul de fum al zilei) cu „dinții” scrisului („sunt
scribul fără odihnă”, zice undeva autoarea), care îi
perforează barbar, zi după zi (p. 227, Trupul de fum al
zilei), inima și creierul. Astfel că, în viziunea ei scrisul
nu poate relativiza trecerea (blagiană) ființei umane în
spaimă, dar este un bun conducător de coșmaruri.
Blagiană, în scrutările ei despre „trecerea”
timpului, Rodica Braga a trecut și prin reflexivitatea
barbiană a clipei „increatului”, a timpului „nuntă și
cavou” (Oul dogmatic), a „complicatului dans al
facerii”: „la timpul potrivit/ poemul eclozează asemenea
puilor de păsări din ou” (p. 22, Poeme în mi bemol).
Poeta se folosește de acest simbol al oului ca moment de
puritate al ivirii în lume, dintr-un somn al increatului:
„subțirele somn se tot spărgea/ se crapă aiurea ca o coajă
de ou/ dând naștere golașului pui/ al treziei ce doare…
(Noaptea cu vene îngropate, în Sabie de lumină).
Ea își dorește un nou fel de ivire pe lume în care
„lucrurile nu vor mai avea/ nevoie de timp ca să
țâșnească/ din oul care le conține,/ se vor isca din pielițe
de zăpezi afânate” (p. 65, Timp în derivă). Acest „timp”
al purității îl găsește în chipul iubit al îndrăgostitului ca
depozit al „tandreții”: „ce pasăre măreață/ și-a depus
ouăle/ în cuibul cald al privirilor/ tale?...” (p. 157,
Timpul de fum al zilei).
Nu rafinamentul, nu preocuparea pentru
modernitatea stilului („stilul meu s-a tocit/ de când tot
scriu pe tăblița/ vremii despre trecere…” (p. 16, Poeme
în mi bemol), o preocupă pe autoare, ci mărturia de scrib
aflat sub crepusculul universului în care îngerii și zeii nu
mai sunt aproape de om: e o avalanșă de „Chriști neștiuți”
care „urcă încă Golgote imaginare” (p. 311, Sabie de
lumină), un timp derivat, secundar, în care suntem doar
„câmpul de luptă” al morții: „moartea e culcușită în noi/
odată cu sămânța de viață./ din lichidul amniotic/
nervurile ei se împletesc/ cu nervurile vieții,/ își trec unele
în altele/ seva lor vitală…” (p. 39, Poeme în mi bemol).
Cu aceste versuri se poate crede că „bătaia din aripi a
necunoscutului s-a aflat în centrul poesis-ului” (G.
Steiner), și că autoreferențialitatea e un stenograf în
slujba morții și a vieții, prin scris, care poate împăca taina
lor. Sub un astfel de crepuscul mă mir că în ziua
următoare autoarea se așează din nou în fața colii albe și
își reia litania ca și cum am avea, din nou, un Iisus pe
cruce, ca și cum liturghia scrisului nu ar mai bate aceleași
cuie, ci ar fi o rouă care așteaptă mântuirea soarelui
urcându-se pe cer…

*
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Un „rol” rapace – departe de tablourile poeziei
romantice -, neprietenos, are luna în scrijelările noptatice
ale poetei – „scrijelitură pe suflet” le numește în Timp
de derivă (p. 45). Ea, „regina nopții”, pare un „trimis”
al întunericului „de dincolo”: „bisturiu argintat,/ luna
feliază noaptea și / propria-mi carne … // … și mă va
lăsa/ ca pe o carcasă goală…” (p. 336, Sabie de lumină).
Ea are un rol duplicitar cu chiar …poezia, cu textul ei,
care „în nopțile cu lună plină,/ îmi cutreieră partea
întunecată/ a emisferei drepte/ și taie, cu un bisturiu rece/
și sigur, felii arzătoare…” (p.220, în Trupul de fum al
zilei). Tot un astfel de „rol”, insidios, sfredelitor, este
ochiul, potențat de energii negative: „ochi întors
înăuntru,/ sfredel al punctului vulnerabil,/ imprevizibil…
” (p. 117, în Timp în derivă); sau: „întunecat și lemnos,
ochiul/ cerului se uită spre noi…” (p.23, Timp în
derivă); sau: „orbi, cu priviri piezișe,/ trecem prin
lume…” (p. 44, Poeme în mi bemol). Nici memoria nu
ajută în deslușirile sensurilor din caierul vremii: ea e
„monstruoasă”, „ne modifică respirația” (Simplificați, în
6
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Delia Muntean
Singur, printre oameni
Creatoare în plină forță, recunoscută atât pentru
poezie (Marele Premiu la Festivalul „Agatha GrigorescuBacovia”, Mizil, Prahova, 2013), cât și pentru proză
(Premiul I și Premiul Revistei „Neuma” la Festivalul
Național de Literatură „Marin Preda”, Alexandria, 2018),
cu apariții editoriale deopotrivă în critica literară (Semn
de carte, 2010; Ludic și intertextualitate în poezia lui
Mircea Cărtărescu, 2019), Adela Naghiu a scos recent al
treilea volum de versuri, intitulat Animale sălbatice de
companie (Editura Grinta, Cluj-Napoca, 2021).
Cartea dă seama de felul în care autoarea (în
diversele-i ipostaze: poetă, femeie, profesoară, mamă,
fiică ș.a.) relaționează cu începutul de mileniu, își joacă
destinul și își caută rostul. Cu fiecare poem, ies la iveală,
în egală măsură, păcate și spaime ale contemporaneității,
scanate șfichiuitor, nu fără o doză de amărăciune.
Realitatea înfățișată invadează și universul interior al
individului, implicit al protagonistei, generând atitudini și
comportamente previzibile, care să le garanteze mai
degrabă funcționarea decât viețuirea: „lumea se mută-ncet
înlăuntrul nostru / şi tot nu ne e mai aproape / noi o
întoarcem pe toate părţile / ca s-o înţelegem mai bine / ontoarcem cu susul în jos / ca pe-o minge de cauciuc
colorată / şi rămânem aşa ani întregi / dresându-ne mâinile
şi picioarele / să se mişte la suprafaţa lucrurilor / ca și cum
ar urma nişte instrucţiuni precise” (orbii tineri învață).
În noul volum al Adelei Naghiu, efortul existențial
pare aproape văduvit de substanță, convertindu-se într-un
fel de vânzoleală, de agitație inutilă și continuă, menită a
anestezia, preventiv, anxietățile ce depășesc contingentul.
Timpul hărăzit e așadar mereu plin, ocupat, burdușit de
proiecte legate de ceva, de altceva, de orice: „nu mai
lăsați nicio clipă / oamenii singuri cu ei înșiși / ocupațile tot timpul ochii / mâinile cu ceva / astupați orice ieșire
din labirint / să nici nu se simtă labirintul / să nici nu știe
/ că aleargă toți în aceeași direcție” (nu mai lăsați nicio
clipă), iar răgazul destinat exclusiv ființei, examinării
propriilor margini și esenței sale se restrânge dramatic. De
altfel, momentele de solitudine aproape că o înspăimântă,
căci nu întotdeauna e în stare să-și fie bun partener. Nu-i
rămâne decât să se încoloneze – de voie, de nevoie („înoți
aproape fără să vrei” – nu-mi mai pot imagina realitatea)
– în marșul general către ținte adesea incerte și să se
amăgească desăvârșind instrumentele de suportare a
realului. Poeta din Baia Mare vituperează în cartea de față
îndeosebi această „lașitate de-a inventa noi forme de
orbire” (suntem prinși în laț), atitudine-panaceu pe care o
exersează uneori ea însăși (aspect trădat de autoincluderea
în genericul „noi”): „ne imaginăm o fericire viitoare / asta
pentru că imaginaţia are ştiinţa ei / de-a ne lăsa mici
surprize în ghete / ca mama în nopţile sărbătorilor de iarnă
/ – viaţa cum cărăbăneşte-n noi / întâmplări trase la indigo
/ ne-mpinge într-un bazin / care se tot goleşte / aşteaptă
soluţii geniale / la probleme greşite / aşteaptă tot timpul

să facem ceva / și toate să se aranjeze ca-ntr-un puzzle /
dar nimeni nu ne-arată imaginea finală / şi toţi am primit
puzzle-ul cel mai greu / dacă nu-l rezolvi din prima / seamestecă totul pe tabla de joc” (nu ne-nvață nimeni).
Autoarea filmează și transmite în direct, simulând
absența oricărei intervenții regizorale, goana fără de tihnă
a semenilor către vid, către nimic. Realizează că,
asemenea lor, nici ea nu se poate împotrivi destrămării
(sunt sugestive, printre altele, neliniștea & hazul de necaz
cu care eul liric – în poemul toată ziua cârpesc cu
ochelarii de eclipsă – își pândește seară de seară trupul,
singurul care îl mai poate, pentru o vreme, adăposti:
„trebuie să țin hardughia să nu se scufunde / să lipesc
bucățelele de vas antic / risipite ca un puzzle”) și nici nu
izbutește să-și petreacă la modul superior fiece clipă, să
și-o împlinească („toată ziua nu trăiesc nimic” – tu mă
țineai cumva aproape de poezie).
Sunt dimensiuni grație cărora mișcarea capătă – în
universul confecționat de Adela Naghiu – valențe aparte,
catalizatoare. Aici, staționarea, legarea de glie (de semeni,
de lucruri, de locul de muncă, de valori, de tradiție
ș.a.m.d.) echivalează, precum în romanul Rătăcitorii al
polonezei Olga Tokarczuk, cu încremenirea, cu
etichetarea definitivă, dar mai ales cu lehamitea de a purta
o identitate nerentabilă, configurată adică o dată pentru
totdeauna. Înseamnă moarte: „mergeţi mai departe
respectaţi / circuitul / drumul nu se mai vede de mult /
păşim în gol şi ne vedem înaintând / ne imaginăm că aşa
va fi şi de-acum încolo / dar nu mai ştim / de câtă vreme
ne imaginăm / de câtă vreme / ar fi trebuit să ajungem
undeva / cei foarte îndepărtaţi se opresc / tot încearcă să
ne-arate ceva / dar noi nu-nţelegem / pentru că nu ne
putem opri / ne-ncredem mai mult în mişcare / ea trebuie
să forţeze spaţiul să curgă / să desfacă drumuri / pentru
mersul pe ape radioactive” (mergeți mai departe).
În această grabă a trecerii, faptele de viață „abia au
vreme să se întâmple” (niciodată nu vom fi altceva).
Sentimentele se risipesc aproape inobservabil, iar
corporalitatea pare să le excepteze tot mai mult: „facem
dragoste / ne îmbrăcăm la loc / și dragostea nu rămâne
înlăuntrul nostru” (în burta peștelui celui mare). Se
estompează disponibilitatea de a duce până la capăt
proiectele, personale și colective („începuturile rămân
începuturi / și afli treptat că sunt bune toate sfârșiturile” –
trăim fiecare pe o insulă), precum și mai vechea
îndărătnicie de a soluționa problemele. Pare mai
pragmatică – sesizează, radiografiind lumea din jur,
scriitoarea – tendința de a negocia cu ele. Ea însăși se vede
silită să deprindă noile reguli ale jocului, să exploateze
diplomatic – uneori, în favoarea ei, alteori, după principiul
win-win – mesajele venite dinspre real, dinspre ceilalți.
Învață să gândească eficient („ni se predică prin portavoce gândirea pozitivă / transformarea bucuriilor mici /
în bucurii mari” – îi înțeleg mai mult; „să ne păstrăm
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neoanelor strălucește / lângă macaraua / de ridicat oamenii
în al nouălea cer / bilete de loterie în toate / buzunarele
diamante / contrafăcute și trenulețul / cu un singur / vagon
fluierând / după cei mai flămânzi copii / ai imaginii și
după cei sătui de toate / cărora nici mizeria miracolului /
nu le mai spune nimic” (pe scara rulantă gingle-bells).
Timpul acesta ieșit din țâțâni, împiedicând lumea
să-și netezească propriile-i rosturi, stârnește pana poetei,
dezlănțuind o scriitură incisivă, cu inflexiuni gazetărești
(a se vedea secvențele transmise live din poemele cei mai
afectați sunt poeții ori pe sub terasa de la OJT). Prins în
pânza de păianjen a unei epoci pervertite („poeții-și trăiesc
viața pe care și-o scriu”), eul auctorial pendulează între
„refuzul de-a deschide ochii” și „refuzul de-a închide
ochii” (nu-mi mai pot imagina realitatea), conștient că
nici arta nu oferă soluții („nicio poezie n-a pus capăt /
vreunui război / niciun vers n-a oprit / vreo condamnare
la moarte”; sau: „toată poezia / nu va putea face nici cât
ultimul om / nu e decât o limpezire a ochiului / cât să se
deschidă / dezlegat până și de privire / dezlegat până și de
lumină” – nicio poezie n-a pus capăt). De altfel, în
mentalul colectiv, persistă convingerea că preocupările
artistice (intelectuale, în genere) alunecă mai degrabă
înspre gratuitate, înspre pierdere de vreme: „poeții nu știu
pe unde umblă toată ziua / dar se-ntorc / cu câte-o poezie
nouă-n spinare / că toată strada se uită peste umăr / de
unde naiba atâta belșug / că nu-i nimic de capul lui / nu
ară nu seamănă nu culege” (poeții-și trăiesc viața pe care
și-o scriu). Convertind însă în cuvânt scris vremile pe care
le traversează, dând nume faptelor de existență, gândurilor
și trăirilor ce le însoțesc, autoarea își oferă ocazii de a le
cerceta miezul, temeiul. Încearcă totodată să dea coerență,
prin perspectiva ontologică propusă, dimensiunilor
personalității proprii, identităților pe care e nevoită să le
poarte. Ea se scrie și pe sine. Își sondează individualitatea,
își caută cu disperare locul în această lume. „Eu strig după
mine / precum norii după ploaie” – se confesa cândva
Petru Cârdu (în poemul A aștepta e-un adevăr
întâmplător). Își pândește fără menajamente drumul
subiectiv către (același) vid, inventează repere de care să
se agațe, care să împlinească timpul dat sieși. Lumii.
Creația constituie tocmai un asemenea reper: „poezia ma-nvăţat / cuvinte care nu există mi-a lăsat / amintiri care
nu s-au întâmplat nimănui / tot ea a vegheat la căpătâiul
meu / când nu mai aveam nicio bucățică întreagă / și
Dumnezeu făcea minune după minune / numai să mă
audă scriind” (abia pe la patruzeci).
Poemele din volumul de față sunt tot atâtea tentative
de adaptare a instrumentarului liric la expectanțele
consumatorului actual de literatură. Autoarea își strunește
la maximum afectivitatea, simulează atitudini virile,
nonconformiste. Ea cunoaște rețetele de integrare
eficientă în spectacolul mundan („am învăţat între timp /
că şi frica e doar o femeie singură / o las să se dea mare
cât suntem în public / şi trebuie să fie la înălţime / o duc
în spinare fără să crâcnesc / câtă vreme toate privirile /
sunt aţintite asupra noastră / dar seara când nu mai e
nimeni / şi transpiraţia caldă / face loc transpiraţiei reci /
se mai domoleşte şi ea / mă lasă să-mi fac planuri / să-mi
imaginez că mă vindec” – cel mai greu a fost să-mi
stăpânesc frica), dar se delimitează polemic de acestea.
Simte că regulile jocului nu i se potrivesc. Cu atât mai
puțin niște roluri prestabilite.

orice-ar fi gândirea pozitivă” – în ziua a opta), să
tânjească și după idealuri mai lesne accesibile, să-și
gestioneze cu mai puține pagube și sacrificii propriile
conflicte, relațiile, trupul, sinele...
Trăitorul de rând al ultimelor decenii – așa cum este
surprins acesta de Adela Naghiu – se lasă prea ușor
manipulat de industria mediatică, generatoare de opinii
pregândite, de nevoi și sentimente identice pentru toți
consumatorii („râdem și plângem / împreună cu
aparatele” – nu ne-nvață nimeni); reacționează contextual
vizavi de credință (nu precum „bunica Livia”, care „ar fi
mers și pe ape la chemarea lui” – virtuțile sunt bune), de
dreptate, veridicitate („ne-am pierdut obișnuința
adevărurilor” – pomul cunoașterii binelui); respinge
discriminarea axiologică: „aici pe pământ sunt mai bune
viciile / slăbiciunile păcatele ordinare / micimile de tot
felul / care te-apropie de oameni / care te-ajută să clădești
ceva / în jungla cu exemple de bune practici” (virtuțile
sunt bune); niciodată nu se simte suficient de la zi
(UpToDate), în ton cu așteptările altora sau, de ce nu?,
chiar mai presus: „ne detestăm atât încât zicem / să
schimbăm ceva la noi / punem pe noi lucruri scumpe /
actualizăm insectarul albumului foto / ceva tot lipsește /
din cadrele cu adevărat reușite” (nu mai lăsați nicio clipă).
Sunt frustrări și orgolii care – în poemele din
volumul Animale sălbatice de companie – potențează
ambiția individului de a apărea celorlalți (orașul a crescut
nefiresc), de a se expune, de a fi văzut („e mai sigur să
exiști în privirea cuiva / decât în propria-ți carne” – lumea
asta există) și auzit. Confirmat. Invidiat. Reușind să
evadeze pentru o vreme din cutia de beton, insul acesta
socializează, își amestecă viața cu a semenilor („ne
dizolvăm încet unii în alții” – viața nu-i atrăgătoare) și
străbat împreună, iarăși provizoriu, „drumul spre vid” (în
închisoarea asta verticală). Se întoarce însă degrabă în
tunelul său, pe insula proprie. Fiindcă ceilalți îl sufocă, îl
tulbură, îi bruiază obiectivele, temerile. „M-ai lăsat singur,
Doamne, cu oamenii” (nu cumva îmi pierd eu vremea) –
iată declarația de solitudine a locuitorului de veac 21.
Ceilalți îl fac să-și conștientizeze și mai intens deriva,
amăgirea decizională. Din fericire, adesea e suficient un
simplu clic și se poate debarasa de ei. Conexiunea se
întrerupe. Iar dincolo de rețea, fie că este online, fie că
este vorba de țesătura umană nemijlocită, dispare orice
îndatorire, orice promisiune.
O atare evoluție a relațiilor interumane – admirabil
sintetizată de Marcel Gauchet în formula: „Conectat, dar
la distanță” (una... preventivă) – erodează ființa, îi
zgândărește demonii interiori, dovedindu-se mană
cerească pentru psihologi și psihoterapeuți (mergeți mai
departe). În universul poetic al Adelei Naghiu, ea
metamorfozează realul într-o junglă cu „niște animale
mici și rele / care se prefac că nu se tem de nimic / și
mușcă / pentru că-n absenţa durerii și foamei / nu găsesc
nimic de făcut” (viața nu-i atrăgătoare). De fapt, durerea
este mobilul care îi menține treji, vii, funcționali. Și doare,
în vremile de acum, tot mai profund ca să viețuim
(precum în izbutitul joc de cuvinte din poemul îi înțeleg
mai mult) „pur și simplu”... Viața la modul „pur și simplu”
nu ne mai satisface. Preferăm să o transformăm în
spectacol, chiar și în teatru de război, ca s-o putem savura.
Ori suporta. Să o facem mai rentabilă. O cosmetizăm cu
tot felul de artificii: „orașul din mall surâde / din dinții
8
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Toma Grigore
O poetic[ spiritual[ subtil penetrant[
Precum păsările călătoare şi oamenii se întorc,
definitiv sau periodic, la cuibul de unde şi-au luat zborul
spre lume. Poeta, eseista şi traducătoarea, Denisa
Crăciun, revine adesea pe tărâmurile Craioveştilor,
Macedonskilor, Soreştilor, ca să-şi încarce
acumulatoarele cu iradiaţiile pământului nativ.
Aşa cum ne informează prefaţatorul, cunoscutul
poet şi eseist, Dumitru Velea, într-un discurs elansat şi
plăcut lecturii, „fata lui Dumnezău” (supranumele
bunicului dintr-o comună doljeană), s-a născut la 8
octombrie 1977, în Craiova, „ ca feciorul din basme, cu
o carte în mână, spre uimire, cu filele scrise şi jumătate
cu ele nescrise!”. Şi conchide emoţionant, în final: „Cu
sufletul la gură şi cu cartea nevăzută în mână, Denisa
Crăciun înaintează în sufletul omului, ţinută de mână
de <<Dumnezău>>”.
Consultând CV-ul scriitoarei am extras datele
esenţiale. Începe să scrie poezie de la vârsta de 12 ani.
Absolvind Facultatea de Teologie a Universităţii din
Craiova, în 2004, participă în primul an de masterat la
Universitatea din Corté, insula Corsica. Pentru cel deal doilea an se înscrie la Facultatea de Litere a
Universităţii Blaise Pascal din Clermont-Ferrand, unde
îşi va da doctoratul în literatura comparată cu o teză
despre romanele lui Umberto Eco. De la sfârșitul anului
2005 și până în prezent locuieşte în masivul central al
Franței, regiunea Auvergne. Fiind în prezent cercetător
asociat la Universitatea Clermont-Auvergne.
A scris şi a publicat poezii, în română şi în
franceză, traduceri şi retroversiuni, eseuri şi studii de
literatură comparată, în publicistica română şi franceză.
Poezie şi proză poetică în volumele: Cennare è foccu
di ogni vita (La Cendre et le feu de toute vie, Université
Pasquale Paoli, Corté, 2006), Lettre ouverte au
prisonnier de la piaule au rêves (« Mozaicul » no.8,
Craiova, Roumanie, 2009) Incipit vita nova (Editions
Timpul, Iassy, Roumanie, 2018) şi recentul volum, Între
sistolă și epistolă (L’Épître du cœur, Éditions Eikon,
Bucarest, 2021). A semnat varianta franceză a
volumului bilingv de versuri, Merindele cuvântului Les vivres de la parole, (Editura Eikon, Bucureşti,
2021), al poetului Ion Munteanu.
După acest excurs de cunoaştere şi recunoaştere
a tinerei poete româno-franceze, Denisa Crăciun,
campăm cu bloc-notes-ul în arealul recentului volum
de poezie anunţat, intitulat inteligent, semnificant
ştiinţific în registru poetic, De la sistolă la epistolă, care
deschide un orizont imaginativ captivant prin această
sinecdocă dublă, subînţeleasă: De la inimă la creația
scrisă. Ilustraţiile schiţate sugestiv de regretatul pictor
şi sculptor craiovean, Silviu Bârsanu, sprijină subliniat
atmosfera reveriei poetice.
Temele şi supratemele volumului sunt subtil
ancorate în targetul religios, în sens larg, extins în

registre existenţiale diversificate ale universului uman:
viaţă, moarte, iubire, neîmplinire, meditaţie, complexe
şi exaltări sentimentale temperate. Revelaţiile trăirilor,
epifaniile, „lăcusta înserării”, durerile timpului fugace
îmbracă haină poetică expresivă, eliberând spiritul de
încorstările trupului de lut efemer. Poezia religioasă
preponderentă coabitează lejer cu cea mireană, în
beneficiu reciproc. Dacă însumăm câteva titluri de
poeme relevante, într-o frază, atenţionând asupra
semnificaţiile lor deductive, putem decripta universul
ideopoetic intenţional şi operaţional al cărţii. Astfel
observăm cum poeta măsoară Margini de cer,
decodează Cea de a opta taină, decretează că
Dumnezeu nu doarme, urmează Drumul pietrei spre
mare, asită la Numărătoarea norilor, intonează o
Catismă la ceas de noapte, ne edifică De rerum natura,
precum Lucreţius, ne oferă şi un Poem cu fereastră spre
infinit şi multe alte imagini şi metafore care ne ţin apoi
, în textele poetice de sub aceste titluri, sufletul cu inima
la gură.
Unele poeme includ în titlu cuvântul Rugăciune,
care pentru Denisa Crăciun nu e doar o vocabulă din
dicţionarul biblic, ci o dovadă a credinţei fireşti în
puterea Marelui Anonim (sintagmă a lui Lucian Blaga),
dobândită prin educaţie teologică asumată şi transmisă
fără habotnicie. Pe Dumnezeu îl simte alături perpetuu,
în viaţă şi în energia creaţiei hărăzită de divinitate. Îl
invocă perpetuu pentru a-i potenţa imaginaţia, inspiraţia
în travaliul nocturn al facerii poemului care-i uneşte: „
Fă Doamne după placul inimii poemul / care pe
amândoi ne ţine / sub fiorul treziei / până în zori /
clopotele facerii nu mai tăcură”( Rugăciunea Poetului
). În altă rugăciune, îi cere lui Dumnezeu puteri nefireşti
şi poeticeşti pentru scrisul său: „lasă-mi pe limba
trandafirilor / să-mi grăiască şoimii umerilor ridicaţi /
din cenuşa în care umbrele ascund / aurul timpului” (
Rugăciune ). Ofranda pe care i-o închină lui Dumnezeu
prin rugăciunile sale, care prin aura Sa este prezent
direct şi indirect în mai toate poemele, se materializează
necontenit : „ cu pietrele vii ale cuvintelor templu îţi
zidesc (... ) prin ochii tăi văd lumea / în ghioacea
somnului drumeţind / oameni şi dobitoace”
(Rugăciunea zilelor neîngăduite).
The red thread, laitmotivul cărţii, îl constituie
Cuvântul împreună cu Dumnezeu cel care îl deţine de
la început, cu funcţiile sale semasiologice şi
polisemantice, marmura în care îşi ciopleşte poetul
templele de pietate.
Versurile Denisei Crăciun sunt dedicate, cu
puterea dată de sus, tuturor semenilor săi, indiferent de
etnie, de credinţă, de vârstă şi de instrucţie, precum se
mărturiseşte cu sinceritate: „te deschizi tuturor ca o uşă
/ ori ca o gură de soare / laşi să intre în casă popoare”
(Catismă la ceas de noapte).
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Poeta primeşte cu acalmie, dar şi cu atitudine
insinuată, toate meandrele râului timp, în speranţa că
mâine un alt anotimp se va înduioşa de noi. Până atunci,
la cot cu inocenţa noastră, viaţa merge înainte: „Iatăne rânduiţi fii anonimi / de viţă adamică / chiriaşi
gălăgioşi în casa şarpelui / lăsăm în voie să curgă apa şi
soba să duduie” (Mâine e un alt anotimp). În mare
măsură poezia sa este autotelică, în care finalitatea
existenţială gloduroasă se cantonează in internum, în
afară răzbătând bune intenţii de umanitate.
De remarcat în poemele Denisei Crăciun
lejeritatea cu care transformă informaţia, artefactele,
momentele tensionate din irealitatea imediată, în
imagini poetice originale şi veridice, dintre care
exemplificăm: „ luminoasă ancoră în marea golită de
lume / îmi eşti acum / Hristosul pescuit din rotocoale
de cuvinte” (Vara era abia la început): „ nimeni nu se
auzi bocind în urma ta/ doar osia Carului Mare / trecând
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peste pielea zgrunţuroasă a stelelor” (Da); „Clocotitor
nespus scapără stelele / de mai sus de văile negre /
ochiul tău nu e ochi ci o lume / întreagă” ( Moștenirea
ochiului, lui Salah Stétié); „ Înrudiţi cu păsările cerului
ochii tăi arată altor ochi / când să răsară când să apună
/ în oglinda copacului” (Să nu vorbești) „slova ta şi
slava lui / printre comete se hârjonesc pe pajişti
împrejmuite / de nemărginire” (Cai, lui George
Vulturescu).
O aplicată şi concentrată analiză a volumului o
regăsim pe coperta a IV-a, la care ne raliem, semnată
de Ion Munteanu: „este o alchimie existenţială şi un dar
totodată, făcut prin confesiune celor cărora li se
adresează, prin iniţierea lor în trăirea adâncă, autentică”.
Cartea de poeme, Între sistolă și epistolă, a
Denisei Crăciun, este una dintre cele reuşite, de lecturat
cu semnificative câştiguri estetice, spirituale şi afective.

Raftul Poesis
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Gela Enea
Poezia, fructul din paradisul cuvintelor
Lucia Bibarț, o prezență activă în domeniul cărții, atât
prin profesia ei, cât și prin preocupările extraprofesionale,
anume cele care vizează scrisul ca pasiune, publică la editura
Napoca Star, în anul 2020, volumul După ce-am mușcat din
măr, titlu care trimite cititorul în proximitatea mitului biblic
al păcatului.
De altfel, prefața cărții, semnată de Al. Florin Țene,
explicitează simbolistica acestui titlu, printr-o incursiune nu
doar în literatură, ci și în alte arte, unde acest mit apare ca
sursă de inspirație.
Volumul are o grafică elegantă, un atu în plus pentru a
atrage cititorul, iar tematica nu se rezumă la perechea
alungată din paradis, pe care Lucia o vede într-o manieră ușor
ironică, devreme ce Adam e cel care mușcă din măr și
rămâne “greu”, răspândindu-și sămânța prin lume, ci și la
alte teme și motive precum dragostea, copilăria, solitudinea,
boala, mai ales când “o ceață dogorâtoare se depune pe
creiere”.
Dacă e să credem confesiunea Luciei Bibarț, cu privire
la dragoste, atunci admitem că ea se trezește “felinescfemeiește”, ceea ce ar putea să derive din ipostaza
stănesciană a iubitei leoaică.
Când comunicarea sau și mai exact, comuniunea nu
este posibilă, sentimentele se încarcă de pulberi otrăvitoare,
iar cuvintele devin ”apa moartă” (De ducă)
Despărțirea este resimțită la nivel carnal, ca o
sfârtecare, poeta își arogă identitatea dublă, înglobându-l și
pe celălalt în ființa sa, astfel încât mărturisește că ”brutal miai fost desprins”. (Sfârtecare)
Miresme tactile este titlul care surprinde prin
imposibilitatea perceperii unei miresme altfel decât olfactiv,
Lucia Bibarț a folosit acestă sintagmă probabil pentru a
accentua erosul la care face aluzie în partea finală a textului
ce debutează pictural, asemenea unui pastel.
În viziunea poetei bătrânii sunt vii doar în amintiri, ei
” își deșiră zilele rămase/Pe caldarâmul încins / Al unor vremi
/ Neînțelese” (ar fi fost de preferat pluralul vremuri) , textul
Musafirii încărcându-se de nostalgie, până la ultimul vers al
său.
Cu exprimări aproape de emfază, ”Trădând Natura”
este, de fapt, o artă poetică în care citim asumarea
comunicării: ”Am ieșit din Timp / prin breșa / cuvintelor”,
iar textul următor, succint, mizează pe imaginea protectoare
(?) a poalelor unei rochii, unde, ne spune Lucia,” își trage
suflarea”; noi ne putem imagina răsuflarea, ca pe un semn
de vitalitate în declin, ca pe o vlăguire a sinelui.
Ieșiri din matcă este o declarație de dragoste,
sentiment care o tulbură pe Lucia, cum se tulbură mustul,
desigur că înțelegem, în subsidiar, că devine și la fel de
dulce, nu doar tulbure, consecința fiind îndrăgostirea ”până
la derută”.
Poemul Singur, unul dintre cele mai reușite, ne
propune ipostaza unui dumnezeu fragmentat în oameni, ca
să scape de efectele singurătății.
Mesajul este înălțător, tocmai prin această imagine a
generozității divine.

Un tablou al tihnei rurale din anotimpul estival,
undeva, într-o ogradă, în care străjuiește un nuc este poemul
Mirosind a soare dedicat de Lucia Bibarț familiei sale:
”Copila-n rochiță scurtă / picioare nervoase desculță. /
Mirosul nucului verde-amărui / îi strânge nările ca gerul”.
Poeta se identifică prin raportări succesive la sine și la
ceilalți, așa cum descoperim în poezia cu titlul În corsetul
timpului, din care cităm: ”întâlnirea celuilalt cu mine /
întâlnirea mea cu mine în celălalt / întâlnirea celuilalt cu sine
în mine” și dacă e să ne inspirăm din fizică, avem în față un
fel de principiu al vaselor comunicante.
Granița vârstelor, niciodată fixă, este văzută de Lucia
în acest mod: ”Treceai din băiat în bărbat / Nehotărât. Încă”.
Poezii în care Lucia Bibarț alege să folosească rima
aleatorie, nu una rară și de impact, ci potivind substantive și
verbe de tipul profesoară / măsoară sau dimineață / ceață,
zi / va fi sunt, printre altele, și cele numite Murim câte puțin,
respectiv, Cotropiri. Un câștig semnalat în mod cert ar fi că
textele capătă muzicalitate și se rețin mai ușor.
Când simte că este la răspântie, poeta mărturisește:
”Sătulă de revărsarea mea / mi-e dor de-o stăvilire”.
Lecturând volumul Luciei Bibarț avem surpriza să
descoperim invenții lingvistice, de tipul să te infinești,
amurul, stilhui, propuse de autoare fie din necesități
prozodice, fie pentru a proba că un poet este un inventator
care își asumă gratuități, ca pe o firească libertate de
exprimare.
În concluzie, Lucia Bibarț a mușcat din măr, după cum
ne spune ea însăși, dar nu din cel interzis, ci din mărul
cuvintelor, unul zemos, mai acrișor sau mai dulce, după cum
poeta a fost sau nu în clipa ei de grație când a scris elegantul,
ca apariție, volum, După ce-am mușcat din măr, ilustrat
sugestiv de Aurel Dico și pe care îl recomandăm cititorilor
de poezie ce pot descoperi similitudini de creație și de idei
în cartea propusă.
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Adriana Iliescu
George Vulturescu – “Printre v]n[torii de orbi”
Dacă acceptăm că activitatea psihică se
desfășoară, în principal, între două orientări (sau doi
poli)- rațiunea și imaginarul, ne întrebăm în ce măsură
aceste două forțe psihice se exclud sau colaborează.
Rațiunea este un concept care aduce conotațiile
de luminozitate și claritate, dar imaginarul trimite, mai
degrabă, la ambiguizare, la o viziune încețoșată, ori mai
“umbroasă”... În niciun caz, nu trebuie confundat
imaginarul cu oniricul, dar o apropiere de “poetic”, de
“artistic” se impune.
Artiștii (mai ales poeții) își creează singuri o serie
de semne (de semnificanți și de semnificați) între real
și imaginar, pe care, mai direct, sau mai aluziv, o impun
comentatorilor lor.
Tocmai la studiul unui bipolarism “real” și
“imaginar”, original și surprinzător, te provoacă
volumul apărut recent “Printre vânătorii de orbi” de
George Vulturescu. Titlul deschide seria semnificațiilor
polarizate. La fel de expresiv ca și titlul, fiindcă evocă
seria semnificațiilor bipolare în acest volum, mi s-a
părut un poem care este și o energică ars poetica“Quadriga. Este o imagine convingătoare când vorbim
despre polaritatea poetului / personajului liric dar,
firește, trebuie ca cititorul contemporan să știe cum
arăta vehiculul antic, cu două roți.
Poetul George Vulturescu știe să controleze polii
poeziei sale, adică să controleze dialectica
entuziasmului și pe aceea a angoasei, fără a lăsa în
ambiguitate, sursa forței și pe aceea a spaimei. Aceste
două dispoziții psihice vor apărea mereu în poezii: ele
conlucrează, spre a crea tonusul specific, dinamica
acestei călătorii în “Quadriga”. Dorința de a arăta
misterul și evidența îngemănate este valorizată poetic
prin călătoria în Quadriga, iar cel mână vehicululsimbol este poemul.
Poetul vede Poezia, adică pe marii poeți. Versurile
sunt mai grăitoare decât orice comentariu: “ca dintr-o
quadrigă poemul meu trece cu ei printre voi / precum
fulgerul este simultan în nourul negru / și în frunzele
copacului / peste care s-a prăbușit în vâlvătăi”. Putem
fi de acord că poemul înseamnă imaginarul, reveria, dar
acceptăm și sublimarea realului, ambiguizarea imaginii.
În încețoșarea realului de la care s-a pornit în poemele
lui George Vulturescu, vom găsi mereu o figurație
umană, simbolică. Quadriga este, poate, cel mai
semnificativ manifest literar din volum, dar nu singurul:
“Nu am ales eu asta: / să am un Ochi Teafăr și un Ochi
Orb / ca dintr-o quadrigă poemul meu trece cu ei printre
voi”.
Departe de a fi o lirică a umilinței, a regretului ori
a neputinței, ceea ce scrie Poetul celei mai bizare
“vânători”, este cântecul unui Orfeu puternic. În acest
“cântec” el se regăsește mereu. Îl evocă, tocmai pentru
că are vederea în profunzimi unde misterul sălăsluiește.

Ca o profundă taină nu se arată limpezimii vederii
“tefere”, obișnuite. Personajul principal este Poemul,
care reflectă deopotrivă adevărul Realului și adevărul
Misterului, ce se află dincolo de simțuri, care se arată
vederii profunzimilor, a tainelor universale: “Ochiul
meu Teafăr e obosit pentru că a provocat / stihiile
memoriei / și se roagă pe piatra din spatele Ochiului
Orb / în care s-au retras toate maladiile lumii”.
Imaginația dinamică unește cei doi poli care
cuprind poezia lui George Vulturescu, care îl cunoaște
pe Novalis (Novalis, tr. Franceză Fragments inédits.
Hymnes à la nuit, ed. Stock, p. 48, Fragmente inedite,
Imnuri către noapte). George Vulturescu îl înțelege pe
Novalis ca pe un poet al nopții, al profunzimii, dar nu
al visării, ci al descoperirii tainei într-o dinamică a
arătării și a ascunderii, căci Ochiul Teafăr și Ochiul Orb
se află într-o dinamică a comunicării și nicidecum a
excluderii, nu a fracturării a două lumi. Filosofia
profunzimilor este mereu capabilă să sublimeze datele
realului pe care le surprinde Ochiul Teafăr. Este o
energie care emană din acest mod de gândire complicat,
în care mereu trebuie ocolită și depășită anxietatea: “Nu
există Nord, copile / Există doar frica- o plantă pe care
trebuie să o uzi zilnic / cu amintiri / o plantă care se
usucă și ea, de frică, așteptându-te…” (Nu există Nord,
copile).
Criticul Albert Béguin, în cartea Sufletul romantic
și visul, ed. Corti p. 121, scria: “Încă de aici, de pe
pământ, sufletul ține de două lumi, una a
ponderabilității, cealaltă a luminii”, dar completează:
“ar fi greșit să credem că una este neant și cealaltă
realitate.” Tot astfel, ar fi eronat să despărțim viziunile
Ochiului Teafăr, de “bezna” în care Ochiul Orb
pătrunde.
George Vulturescu este un modern, un
expresionist, dar un spirit romantic. El el însuși și-l
alege ca pe unul dintre modelele tutelare, pe Novalis,
geniul visului. Putem să observăm că cele două lumi ale
Ochilor săi nu se exclud, dar nici nu se confundă,
oferind împreună o dublă imagine sintetizatoare, și a
naturii umane, și a naturii universului. Tocmai de aceea
am intitulat acest eseu “Despre polaritatea necesară”
Departe de a fi o lirică a umilinței, a regretului ori
a neputinței sau a “orbilor”, ceea ce scrie Poetul celei
mai bizare “vânători” este cântecul unui Orfeu puternic,
în care se regăsește și pe care mereu îl evocă. Tocmai
pentru că are vederea în profunzimi, unde misterul
sălăsluiește ca o nebănuită taină, ce nu se arată
limpezimii vederii obișnuite “Dacă auziți cuvintele lui
ca un galop de cai / pe nisipul arenelor / să nu credeți
că nu trebuie să vă așteptați, / oricând, la o copită”.
Personajul principal este Poemul, care reflectă
deopotrivă Adevărul realului și Adevărul misterului, ce
se află dincolo de simțuri, care se arată vederii
12

decembrie 2021

CRONIC{ LITERAR{

profunzimilor, a tainelor universale: “Ochiul meu
Teafăr e obosit pentru că a provocat/ stihiile memoriei/și
se roagă pe piatra din spatele Ochiului Orb / în care sau retras toate maladiile lumii”. Imaginația dinamică
unește cei doi poli care cuprind poezia lui George
Vulturescu, care îl cunoaște pe Novalis (Novalis, tr.
Franceză Fragments inédits. Hymned à la nuit, Stock,
p. 48, Fragmente inedite, Imnuri către noapte). George
Vulturescu îl înțelege pe Novalis ca pe un poet al nopții,
al profunzimii, dar nu al visării, ci al descoperirii tainei
într-o dinamică a arătării și a ascunderii, căci Ochiul
Teafăr și Ochiul Orb se află într-o dinamică a
comunicării și nicidecum a excluderii, a fracturării a
două lumi. Îl citează și acordă filosofiei profunzimilor,
esența dinamică, mereu accelerată capabilă să
sublimeze datele realului pe care le surprinde Ochiul
Teafăr. Este o energie care emană din acest mod de
gândire complicat, în care mereu trebuie ocolită și
depășită durerea. Criticul Albert Béguin, în cartea
Sufletul romantic și visul, ed. Corti p. 121, scria: “Încă
de aici, de pe pământ, sufletul ține de două lumi, una a
ponderabilității, cealaltă a luminii, dar, completează: dar
ar fi greșit să credem că una este neant și cealaltă
realitate.” Tot astfel, ar fi eronat să despărțim viziunile
Ochiului Teafăr, “beznei” în care Ochiul Orb pătrunde,
fiindcă George Vulturescu este un spirit romantic și
pentru că el însuși și pentru că el însuși și-l alege ca pe
unul dintre spiritele tutelare pe Novalis, Geniul visului.
Putem să facem o precizare, spunând că cele două lumi
ale Ochilor săi nu se exclud, dar nici nu se confundă,
oferind împreună o dublă imagine sintetizatoare, și a
naturii umane, și a naturii universului. Tocmai de aceea
am intitulat acest eseu “Despre polaritatea necesară”.
Dar să-l citim pe Novalis, care folosește sintagma “uno
actu”, adică un singur act: “Dacă universul este
oarecum un precipitat al naturii umane, lumea zeilor
este sublimarea ei. [...] Amândouă se fac uno actu.”
Imaginarul din lirica lui George Vulturescu este
un șir de imagini dinamice însuflețite de dialectica
realului accesibil cu abisul la fel de deschis, de vital și
de accesibil, dar spre fiecare se merge pe cele două căi
mărturisite de Eul creator.
Tematica este comună, la fel și imaginile
obsedante, și cele două poluri ale personalității care
conduc lupta vitală împotriva neantului, atât doar ca
abisul din această originală vânătoare, descrie un altfel
de cunoaștere decât cea oferită în orizontul realului, de
obiectele realului.
Imaginarul, în această carte de poezii, este o
sinteză de imagini diferite, din care nu se exclude lumea
reală a satului, autentică, vibrantă.
Ceea ce înseamnă Testament pentru Arghezi, sau
Plumb pentru Bacovia este pentru George Vulturescu
poemul Cămașa poeziei nu se țese pe lumea aceasta,
prima poezie din volumul Printre vânătorii de orbi.
Este o ars poetica. Autorul își pregătește lectorul prin
mai multe poeme − manifest literar, spre a se face cât
mai bine înțeles. Consider, evident, că mereu ar mai fi
ceva de spus despre metaforele-simbol din poemele
sale. Asta nu înseamnă, însă, că nu ar aduce și o
“încețoșare” în plus, întărind ambiguizarea stilistică cu
noi răsfrângeri și reflexii. Am reținut poemele:
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“Cămașa poeziei nu se țese pe lumea aceasta”,
“Poemele mele sunt un manual de mers prin ceață”,
“Poemul, ca un cuțit proptit pe gâtul morții”, “Cartea
Nordului”, “Orfeu, cel de la marginea orașului”,
“Cândva mi-am dorit o harfă”, “Nu sunt un bun Orfeu”,
“Sfântul vers neterminat”, “Plânsul e mai bătrân decât
versul...” și multe altele.
În cele mai multe cazuri, se știe, titlul unei opere
este “cheia” care deschide opera-tematica, tonalitatea
generală, metaforele obsedante, alte aspecte. Dar titlul
poate fi și o capcană, care te “prinde” și te îndepărtează
de text.
Un model de ars poetica și de titlu adecvat ar fi
Quadriga, dar cine mai știe ce era quadriga?
Titlul volumului propus de poet, Printre vânătorii
de orbi este, de fapt, o metaforă obsedantă. Pe de altă
parte, este un titlu care stârnește perplexitate. Având
cartea, Lectorul poate să întrebe: “Cine sunt orbii?”
“Cine sunt vânătorii?” Aș spune că să începi cu astfel
de întrebări este o greșeală, o cale care nu duce nicăieri.
Mai degrabă, în fața unui titlu care creează perplexitate
se poate presupune că autorul e prea abil și personajul
liric, extrem de subtil, astfel încât titlul ascunde mesajul,
sau dă răspunsuri sibilinice, previziuni greu de tălmăcit.
Cred că enigma versurilor acestui poet se ascunde, chiar
în poezia cu care se deschide volumul − Cămașa poeziei
nu se țese pe lumea aceasta. Se deschid două lumi, două
universuri care pornesc de la metafora “cămașa
poeziei”. Una este “lumea aceasta”, adică Poezia, a
doua este “lumea creației”, lumea literelor. Despre
Poezie știe numai Luna, care semnifică Uranicul, Cerul,
Sacralul: este cea mai ezoterică dintre poeziile acestui
volum, cea mai ascunsă, cea mai transcendentă: “Doar
luna- măiastră în broderii de argint / știe că mătasea
cămășii poeziei nu se țese/pe lumea aceasta”. Străbate
un fior care depășește umanul și în același timp o
îndurerare iscate de ruptura dintre puterea a ceea ce este
omenesc și forța creativității care înseamnă altceva
decât seducția umanului. Spiritul creativ resimte ca o
îndurerare ruptura dintre omenesc și metafizic: “Te-am
strigat, mamă, dintre firele ei de/borangic, și nu m-ai
auzit... / “Nu e mâna de mamă cea care țese cămașa /
poeziei...” / Mi-a fost frig în fașa ei și nu ai venit, mamă,
să mă iei în brațe... / Nu e mâna de mamă cea care țese
cămașa poeziei” / Luna știe că mătasea ei nu se țese pe
această lume”.
Aș observa tonalitatea elegiacă, dolorismul, chiar
invocația retorică a poetului ce rămâne vecinic copil,
dezesperarea fără leac și fără limite, și toate acestea
estompate de prezența romantică, liniștitoare a Lunii.
Poetul însuși răspunde întrebărilor noastre:
“Poemele mele sunt un manual de mers prin ceață”.
Dar a uitat, oare, cineva versurile: “Ce e poezia? Înger
palid cu priviri curate / Voluptos joc cu icoane și cu
glasuri tremurate / Strai de purpură și aur peste țărâna
cea grea.” (Epigonii, Mihai Eminescu)
Până la urmă, de la Eminescu pornește și George
Vulturescu.
Există un spațiu de traversare între imaginile
cruzimii și cele ale sensibilității: “Mi-am văzut din nou
lupul din copilărie / sticlirea din ochii lui, de atunci, din
pădurea satului” [...] “În poem trebuie să fii chiar aerul
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de sub/bătaia de aripă a porumbeilor/care vin la
firimiturile de pâine...” (Lupul din copilărie).
În oricare dintre poeziile din acest volum, din
specia “ars poetica” vom găsi o scindare a ființei
personajului liric care scrie textul: “Ochiul meu Teafăr
și Ochiul meu Orb / nu se tâlhăresc unul pe altul / nu-și
otrăvesc unul altuia fântânile / nu-și sparg gheața de sub
celălalt”. Cel care face confesiunea propune un alt tip
de cunoaștere decât acelea dintr-o foarte cunoscută
poezie canonică despre cunoașterea parasidiacă și aceea
luciferică.
George Vulturescu propune o sinteză între
scrutarea realului și adâncirea în abis și în beznă, în
întunericul nepătrânsului. Dacă există o sinteză și
poezia lui George Vulturescu valorizează imaginea
antică “Quadriga”, să nu ne așteptăm la imagini
liniștitoare. Din sinteza bipolarului, își extrage un Orfeu
modern entuziasmul, nu se oprește la antiteză, ci urcă
spre continuitate și fortifică imaginația creatoare.
Personajul creator este într-un continuu dialog cu
cititorii săi și mărturisește “stihiile memoriei”.
Își vrea mereu cititorii aproape, dar nu-i
lingușește, nu-i flatează și îi previne că trebuie să fie
vigilenți, căci poemul trece printre “noi”: “Nu eu am
ales cele două roți de la quadrigă: / Ochiul meu Teafăr
și Ochiul meu Orb / cu care trece poemul meu printre
voi”.
Invocarea lectorului este un procedeu retoric
folosit de unii moderni, iar Baudelaire deschidea
volumul Les fleures du mal cu o ars poetica ce avea
titlul Au lecteur, care se termină cu versurile simplu de
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tradus: simplu de tradus: “Tu le connais, lecteur, ce
monstre délicat, / — Hypocrite lecteur, — mon
semnlable, — mon frère!”.
POEMUL este personajul principal din volumul
Printre vânătorii de orbi. Orbirea este starea de spirit a
acelor care nu pot sau nu vor să vadă omul și universul
în întreaga complexitate. Dar orbii din Poemele lui
George Vulturescu văd misterul, văd enigma. Fiecare
poezie în parte vine cu adaosuri și cu îmbogățiri, dar
răspunsul enigmei îl găsim, desigur, la Eminescu: “Dară
ochiu,-nchis afară, înlăuntru se deșteaptă”. Personajul
principal în acest volum este Poemul.
Acest personaj care trece în Quadriga printre noi,
cititorii, nu ne flatează, nu ne liniștește, ci dimpotrivă,
urmărește să ne țină mereu atenți la tot ce se vede, la tot
ce se aude la “roțile șuierând / ca un strigăt dintr-o
peșteră vastă”. Poetul își avertizează cititorii:
“Dacă auziți cuvintele lui ca un galop de cai
pe nisipul arenelor
să nu credeți că nu trebuie să vă așteptați,
oricând, la o copită”.
Eul liric se delimitează, totuși, de poemul său și
rămâne cu viziunile sale, nostalgice, în fond, de sorginte
romantică:
“Nu am aceeași vârstă cu poemul
pe care-l scriu azi
nici Ochiul meu Orb, nici Ochiul cel Teafăr
nu au aceeași vârstă cu ceea ce văd,
nici unuia nu i s-a arătat cometa
care lumina drumul magilor”
(Privirea peste umăr)
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Lucian Scurtu
Via\[ de r]nd, vie\uire de r]nduri
Poet al mentenanțelor cotidiene și temperanțelor
existențiale, Ioan Moldovan nu își dezice, cu noua sa
carte de poezie („Viața fără lume”, Ed. Junimea, Iași,
2020), statutul de rătăcitor incurabil, mai mult
melancolic de cele cu nume și îngândurat de cele fără
de lume. La fel exteriorizat de cele și cu nume și cu
lume, prin stările lui dispuse, dar mai cu seamă impuse,
de forțe transcendentale menite a-i persuada neliniștile
și angoasele, nedumeririle și anxietățile. Prin titlul
volumului, autorul întinde o capcană abilă cititorului,
în care repede se poate aluneca, din moment ce scenele
„de viață” trăite și închipuite nu sunt rupte sau lipsite
de „lumea” în care se derulează sinusoidal printre
monotonii grave (oximoronic spus) și încordări
sublimate până la limita suportabilității abuzive. Dacă
Daniel Cristea-Enache desfolia, cu o oarecare
aprehensiune, esențele și liniile directoare ale cărții abia
la o a doua lectură (Rom. Lit., nr. 39, 2021), repetarea
lecturii pentru noi nu a făcut decât să confirme
impresiile celei dintâi. Identificasem atunci un univers
cenușiu, dar dinamic în elementaritatea sa constitutivă,
acceptat de poet doar pentru a fi salvat de acaparantele
digresiuni volatile, alteori învins chiar de climaxul
mizantropiilor inavuabile personajului-actant. Dacă la
debutul cu Viața fără nume (1980), trăirismul intens
releva lumea, fie din vis, fie din preajmă, cu o
incisivitate viscerală remarcabilă, disecată la rece și cu
o cruzime lipsite de prejudecăți juvenile, noua viață a
poetului se vrea decupată de realitate, dar numai parțial.
De data asta ea poartă un nume misterios, nedezvăluit
decât aluziv, greu de identificat în prolixitatea
polisemantică care se lasă devoalată doar de inițiați, dar
și atunci cu mari semne de întrebare și cu riscuri dintre
cele mai imprevizibile. Prin ultimele sale cărți,
familistul s-a dovedit a fi tot mai mult un Oblomov
autohton, după cum reiese și din cartea de față, în care
ezitantul personaj principal (recte, autorul) șovăie cu o
aleasă nonșalanță în luarea unor decizii majore, mereu
împovărat de importanța lucrurilor minore, a
obligațiilor casnice, sau sociale majore și a gesturilor
aparent de prisos, dar extrem de semnificative. Ele sunt
corelative micilor întâmplări evenimențiale care-i
populează din plin habitatul, unul apăsat de neliniști,
conturat de hazard, hașurat cu propriile evaziuni,
emoții, epifanii, dispensat de incantații facile ori ataraxii
inutile. Într-o interpretare empirică a titlului ne-am
putea întreba nedumeriți, ce fel de viețuire poate fi
aceea lipsită de un suport fizic, obnubilată de legi și
canoane, necesități și mansuetudini? Și aici se relevă
vocația lui Moldovan, care indus de rafinate abilitări
vocațional-livrești, exultă armonios reveria cu factualul,
fantasma cu obiectivarea, într-o alteritate emitentă de
cosmogonii minimaliste și distopii demitizate, cele care
populează osmotic poemele volumului de față, conexe

unei chimii în care implozia vizionară subminează
explozia, fie ea și vaticinară. S-a vorbit, pe bună
dreptate, de bacovianism, acceptat structural până la
mixarea lui cu nevroza („Azi începe iarăși iarna / O
recreație cu țipete de fetițe / Abatoarele lucrează din plin
/ la producția de sângerete”), și trebuie să confirmăm
alegația. Obsesiile reflexive, dar și cele vizuale,
auditive, olfactive, tactile amplifică sinestezia
generalizată, fiind ea a unul elegiac incurabil prin
emotivitate, retractilitate și tranzitivitate intrinsecă,
pavate cu splinuri și ofuri nu puține, asociate acelui
taedum vitae omniscient, de care au făcut vorbire
comentatori importanți ai poeziei sale. Oradea este
flanată în lung și-n lat cu detectorul de amănunte
derizorii, panoramată segmențial în visceralitatea ei
invazivă, ștanțată, gravată pe retina sceptică a
provincialului dispus a vedea ceea ce nu văd ceilalți, a
visa ce nu pot alții, a evada acolo unde himera este de
tot inaccesibilă vulgului. Iată-l pe poet invocând, în
stilul caracteristic, o zi anodină de „joi de februarie”:
„Nemaifiind frig, azi n-am mai citit. Cer moale, scurgeri
caline / peste Analele Toamnei pătate de afine/ Pierduți
de lume, doi se sărută în parcul orădean Endre/ în
zumzet de xerox și-n foșnet de bulendre pe cerșetorii
revigorați / Alene bufniturile câinilor în zăpada-ntristată
mustesc de venin / Mai departe/ Retinele galbene,
sângele galben și sub frunți o lambadă târzie / amintind
de revoluție și de moarte / În parc fotograful cedează:
domnișoara cuprinde de după gât / marele dog german
/ în ciuda bărbaților întâmplători și cărunți (...)”.
Dacă Anei Blandiana lumea îi este soră fidelă
(vezi „Soră lume”, apărută de curând), pentru aceeași
lume Ioan Moldovan nu îi e frate, nici măcar vitreg, din
moment ce, chiar dacă și numai disimulat, viața lui se
trece-petrece în afara ei, dar nu dincolo de ea și
nefăcând abstracție de ea. Dar sigur între coordonatele
unui căutat anonimat imposibil de tăinuit mundanității
ignorante, diseminat stufărișului labirintic, închipuit ori
real, prin care sunt presărate cu grijă acele semina
sapientiae, în scopul germinării confortului spiritual
spre glagorie și a speranței sapiențiale spre izbăvire,
emancipare, taină, împăcare. Cerebralitatea primează în
detrimentul emoției, dar nici aceasta din urmă nu e
proscrisă, produsul final rezultat fiind, până la urmă, un
compositum poetic de bună calitate, satisfăcând
deopotrivă atât pe profani cât și pe evaluatorii
competenți ai acestor alchimii ontice în desfășurare,
tocmai bune de a reliefa conștiința poetică extrem de
acută a poetului orădean. Peregrinările elegiace
amplifică statutul superior al contemplației ridicată la
rang de cutumă (una duioasă, aș spune), dar, paradoxal,
între ea și vidul aburos din jur („În jur se golește totul
de toate”, spune) nu e decât un pas mic pentru scriptorul
concentrat asupra lor, cu scopul de a le reflecta în
15

Poesis

CRONIC{ LITERAR{

măreția lor subiectivă, și un pas mare pentru insul
pragmatic, anost, ancorat în teratologia cotidiană,
abstras celor spirituale.
Arareori indignarea supralicitează tensiunea
momentului evocat, dar repede minimalizată spre a fi
evitat excesul de prezent care, adesea, metamorfozat în
„scurte proze” explicitează ceea ce nu poate fi redat/trăit
liric, sau extinde părțile nevăzute ale poemului gestant,
epicizându-i consistența, simbolul, morala, absconsul
cu bună știință, spre larga înțelegere a lor. Contondentul
nu este eludat, dimpotrivă, pare a fi masochist căutat,
întâmpinat, devoalat, expus intenționat în scopul
contracarării diafanului utopic, cel de care Ioan
Moldovan s-a dispensat de mult, dacă a tins vreodată
spre el. E drept că nici agonic nu se vrea în amploarea
sa, dar substantivul, nolens-volens, trădează adesea eul
liric camuflat în bonomia-i cunoscută, prelungită din
viața cu lume de zi cu zi, în epistolele poetice, căci
acestea chiar par rătăcite răvașe („Îmi ceri să-ți scriu
sonetu-acestei zile”) cu adresant cunoscut doar
inițiaților. Nu întâmplător unele poeme, inclusiv din
cărțile anterioare, poartă titlul adjectival Dragă.
Extenuat nu pare, deși departe nu e de plictis,
lehamite și abandon, depresia dând uneori târcoale,
amușinând derivele, efemerele slăbiciuni umane cărora
li se fac cu greu față, apelând în momente de criză și
maxim scepticism la Dânsa (de data asta Docta Puella
lipsește cu desăvârșire), alintătoarea și alinătoarea cea
de toate zilele în amortizarea căderilor în hăul insolubil.
E drept că dramaticul nu sufocă amarul polisemantic,
poate doar îi potențează fațetele înșelătoare, malformate
și maladiile falacioase, lumini (extrem de firave) și
umbre ce-și au cauza într-o „blajină caricatură a
stagnării” ori într-o „incredulitate în fața clocotului
afectiv”, după cum prob sesizează Gheorghe Grigurcu
(Viața Rom., nr.10, 2021). Pentru autor doar prezentul,
momentul, clipa sunt importante prin semnificațiile
datorate imersiunilor în (sub)conștientul imediat,
convins că doar acolo și acum se sprijină anostul său
univers pe degetul cel mic al imaginației debordante,
deși sondările trecutului nu sunt puține („amintirea cu
ochi mari și verzi și verzi / mărturisindu-și vinovățiile”).
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Anamnezele lucrând ele cu râvnă la evocarea fratelui și
a mamei („să mă gândesc la scrum / cu mama nu mai
pot vorbi / de frate-meu nu mai știu”), ori la alte
banalități cuibărite definitiv în culcușurile memoriei
care-și cer dreptul la viață.
Rarele momente de serenitate, de însesinare sunt
trăite/tratate parcimonios sub nimbul iluzoriului
juxtapus expectanței îndoielilor, temerilor care ar
inocula subiectului clauza tulburării celei mai
nefavorizate, într-un mediu favorizat amăgirii,
insignifianței și inutilității, acolo unde ficțiunea și
realitatea se interferează simbiotic, de nu mai știi ce a
fost aievea și ce concret, motiv pentru care filtrul
semiotic trebuie atent panopliat, de nu resetat.
Bijuteria volumului o constituie ultimul poem,
intitulat Ea, Lumina, un sonet atemporal, impecabil prin
măiestrie și frumusețe, profunzime și orfevrărie,
veritabilă rugăciune imnologică adusă luminii pascale,
revelației divine, sacrificiului cristic și sacralității
cathartice, sonet care, sunt deplin convins, poate stârni
invidia oricărui poet cu pretenții. Straniu este faptul că
această perlă poetică a scăpat tuturor comentatorilor
avizați, care, de altfel, n-au fost deloc puțini. Merită
citită, la început șoptită, apoi cu glas tare, și doar mai
apoi în gând:
„Prilej târziu, mult prea târziu, de slavă / e
Învierea Celui care este / ca un dezmăț de inimă
bolnavă/ nemaiprimită-n clipă și poveste // Înduioșarea
bruscă, lacrima și-aceste / cântări de laudă gângavă /
nu sunt decât un chip d-a trece peste / adâncul miez
pustiitor de lavă // Cine îmi cere cântecul și cine / chiar
de l-aș ști, l-ar asculta? / Lumina, poate. Ea, Lumina,
vin e // ca un asin împovărat de nea/ să ceară fărăntârziere de la mine / un adăpost – ca să renască Ea”.
Ei, da, în fața unei asemenea splendori lirice, nu
se cuvine decât să facem o reverență amplă autorului
ei.
Ioan Moldovan confirmă, dacă mai era nevoie,
exponențialitatea excelenței, chiar dacă uneori
simulează conștient ipostaza învinsului incurabil
capabil să dea vieții un nou nume, dar și un nou sens
poeziei superioare. Fiind el, până la urmă, un învingător.
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Ioan Nistor
Lucian Per\a – un parodist printre poe\i
Privind coperta noii și elegantei culegeri de
parodii pe care o semnează bine cunoscutul Lucian
Perța1, dai de imaginea autorului, cu mustața-i celebră,
cu ochelarii transparenți și ochii micșorați pentru a
scruta atent spațiul poeziei românești până departe. Ai
impresia că este un Dragoș-Vodă contemporan, fără
cușmă sau clop, dar cu o căutătură largă, urcat pe o
colină de la frontiera nord-vestică, pentru a vedea la ce
reviste va descăleca, pentru a-și oferi parodiile
savuroase. Sub această înfățișare, Lucian este un hâtru
care ascunde o timiditate iscoditoare sub un surâs. E de
fapt paloșul său gata să cadă între coarnele zimbrilor
prea semeți din codrii transformați în cărți. La
îndemână, îi stau parafrazele, musai mai ascuțite decât
săgețile întemeietorului de landuri.
Bătut de gândurile căutătorului de hibe în
țesăturile lirice, L. Perța a publicat mai multe volume
de parodii. Dar cel mai cuprinzător dintre toate este
acesta, „Poesiszând parodicește”, apărut recent, în care
parodiază poeme publicate în „Poesis”, o revistă
prestigioasă, totalmente deschisă întregului spațiu al
limbii române, dinlăuntrul și din afara frontierelor.
Pentru a demonstra renumele revistei, iată o parte dintre
cei aproape 200 de poeți parodiați: I.P.Azap, Angela
Baciu, N. Băciuț, Horia Bădescu, Valeriu Bârgău,
Florica Bud, Eugen Bunaru, Leo Butnaru, Radu Cange,
Traian Chelariu, Grigore Chiper, Aura Christi, Gabriel
Cojocaru, Daniel Corbu, Lucia Dărămuș, Simona
Grația Dima, Eugen Dorcescu, Eugen Evu, Dinu
Flămând, Șerban Foarță, Angela Furtună, L. Georgescu,
Adrian Alui Gheorghe, Vasile Gogea, Francisko Kocsis,
Camelia Leonte, Virgil Mihaiu, Ioan Moldovan, Gavril
Moldovan, Tucu Moroșanu, Viorel Mureșan, Marcel
Mureșeanu, George L. Nimigeanu, Ioan Nistor, Olimpiu
Nușfelean, Francisc Pal, Gheorghe Pârja, Cosmin Perța,
Ioan Pintea, Nicolae Prelipceanu, Teofil Răchițeanu,
Ion Roșianu, Andra Rotaru, Persida Rugu, Daniel
Săuca, Cassian Maria Spiridon, Amelia Stănescu, L. I.
Stoiciu, Robert Șerban, Traian Ștef, Lucian Tămaș,
Lucian Vasiliu, Traian Vasilcău, Gheorghe Vidican,
Călin Vlasie, Andrei Zanca etc. Este „Lista lui Perța”
(George Vulturescu), din care directorul revistei
lipsește...
Nu exagerez dacă afirm că parodiile lui sunt
căutate, la fel volumele sale, foarte rare, sunt așteptate
și degustate. A fi în atenția lui este o onoare. Cineva
spunea că începe lectura unei cărți de poezie de la
coadă... la cap. Personal, cu un pronunțat simț practic,
luând o carte în mână, mă uit mai întâi pe coperta IV, în
colțul de jos, cu informații financiare, apoi deschid
ultimele pagini pentru a citi cuprinsul. Tot așa procedez
și la deschiderea unei reviste, caut parodiile mucalitului
1

din Vișeul foarte de Sus și abia apoi mă hățăsc (știe el
ce înseamnă asta în grai maramureșean) de pagina cu
poemele autorului luat în colimator. Este plăcerea
lecturii, este gimnastica de înviorare a spiritului. Poate
greșesc, poate n-ar trebui să spun asta în gura mare, dar
simt că acolo, în judecățile lui, e prinsă esența, ca o
horincă tare, a poeziei. Parodia devine astfel, un exerciți
critic eficient, mai productiv decât o laudatio sau o
„înmormântare” în tăcerea unui ierbar. Orice s-ar zice,
poetul ales (ales!) de Perța e căutat, e citit, și lectura
devine mai eficientă. Ingenioasă publicitate, doar
comisioanele întârzie!
Am admirat întotdeauna la parodistul nostru ceea
ce s-ar putea numi viteza de reacție, replica aproape
sincronă cu tehnoredactarea poemului vizat. Cititorii
autentici aceștia sunt, viteziștii fascinați de
promptitudinea lecturilor și a verdictelor!
Îmi aduc aminte că, la întâlnirile literare din
diferite orașe, era un privilegiu să fie prezent Lucian
Perța, să apară cu surâsul său de jongler al vorbelor de
spirit, să destrame vorbăria supradimensionată și să
paralizeze monotoniile călduțe. Venea mereu cu tolba
plină de umor și își invita repede companionii la un
ospăț vesel de calambururi și vorbe de spirit. Stârniți
erau acei canini ai verbelor care nu mușcă, ci protejează
confreriile literare.
La fel este și în litera scrisă. Citindu-i antologia,
îl vezi cum râde de toată lumea, cum zâmbește ironic,
dar și autoironic. Este conștient de slăbiciunile
confraților, detectate fără greș, e solidar cu ei, însă
rămâne credincios valorii nealterate.
Parodiile sunt invitații greu de refuzat adresate
autorilor să se caute în oglindă, că, uite, niciodată nu se
știe... Concentrate, precise, directe, flash-urile săgetează
mai eficient decât o cronică trasă de urechi. Sunt săgeți
ochite fără patimă, dintr-o conștiință artistică generoasă.
Și pot fi mai eficiente decât frazele unor texte lungane
și slăbănoage ideatic. Oricum, fac mai mult bine decât
bășcăliile unui oarecare publicist care umblă cu
insectarul subsuoară, și, crispat, în criză de energizante
și purgative, pune tichii de mărgăritar fals pe capul
bieților aspiranți la glorie. Din spirit mărunt, că de alte
comandamente secrete nu poate fi vorba, iar „bășcălia
critică” nu face parte nici măcar din estetica urâtului.
Se poate spune că numeroase parodii ale acestui
volum au statut de poeme autonome și vedem aici un
poet autentic. Sunt puncte de plecare pe cărările
propriilor reverii lirice. Pana cotește spre biografic,
aspirând mentalități și deprinderi demne să fie trecute
în lista derizoriului cotidian. Simți mereu tonalitatea
hazului binefăcător, judecata blândă a celui care nu se
exclude din lumea supusă slăbiciunilor. De aici rezultă

Lucian Perța, Poesiszând parodicește, pref. de George Vulturescu, Cluj-Napoca: Grinta, 2021.
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fascinația parodiilor lui L. Perța. Simți bucuria scrisului,
îl vezi parcă mustăcind în fața monitorului. E cert că
scrie râzând, cu drag de poezia bună, așa cum și-a scris
în tinerețe epistolele de dragoste. Lucian Perța scrie, în
fond, tot niște versuri și rezultatele sunt tot atâtea
fulgere în oglindă. Lumina de o clipă e însă mai
puternică, mai liberă, decât plasa unei colivii.
Transcriu, pentru a exemplifica funcționarea
fulgerului din oglinda parodiei, una dintre cele mai
sugestive îngemănări ale genului, un „Dans în oglindă”
(Cassian Maria Spiridon), poem al iubirii înțelepte, nu
interzise, ci intangibile. Originalul, mai întâi: „vin în
formație | cu mișcări dirijate / perechi | perechi / intră și
părăsesc ferestrele oglinzii // amar și drag / sângele și
vinul / în ape întunecate / află împăcare / în artificii și
gânduri colorate // e Luna | cu lumină plină / așterne
taine în stranie paloare / mantie de pulbere | vineție //
mușc din fructul roșu / al durerii / carne întomnată | de
sihastru / cărările sînt largi / îndatorate / de pașii care în
vinuri se revarsă / cu tristețe”. Și acum, replica
delicioasă: „vin la redacție | cu mișcări șovăitoare / sau
singure | poeți și poete / de multe ori singure // poeții
tineri / vin cu vin, / poetele tinere vin toate / cu rochițe
/ frumos colorate și decoltate // lună de lună | mai ales
când / e Lună plină, / îmi aduc vrafuri de manuscrise /
și desigur eu sunt de vină // că nu le-am spus / să nu-și
mai facă vise, / cărările până la poezie / sunt lungi / și
te-ndatorezi mult până ajungi, / așa că le spun acum cu
tristețe: / vedeți-vă de vin / și tinerețe!” (pp. 210-211).
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M-am întrebat odată dacă pe Lucian Perța îl
interesează reacțiile „victimelor”, dacă nu „a afectat
emoțional” pe cineva, dacă nu cumva i s-au cerut
despăgubiri, știind câte se mai pot întâmpla în economia
de piață... Ha-ha-ha! veți zice, dar îmi amintesc că
tocmai eu i-am cerut într-o bună zi satisfacție. Afirmase
într-o parodie că aș fi asasinat, citindu-i poemul meu,
„câinele alb” cumpărat de nevastă-mea din State cu
1.000 $. Supărată din cauza unei asemenea imprudențe
financiare, falsă dar posibilă, nevasta m-a invitat să
achit paguba făcută în stil nechibzuit. Am dat vina pe
Lucian, dar n-am avut succes, așa că, la barul OJT din
Baia Mare, el fiind cauza cauzelor, l-am somat: „Uite,
frate, am dat de bucluc, nevasta îmi cere despăgubiri.
Citându-te, zice că eu am ucis cu versurile mele câinele
cumpărat de ea cu preț mare, că tu nu poți scrie
brașoave... negre pe alb. I-am spus că vei citi și tu o
parodie unui câine și vei vedea cum moare, dar n-a
mers, așa că... miarul, frate!” Urmarea? Lucian a
ascultat cu maximă atenție plângerea, apoi, ca un
descendent veritabil al unei vechi familii nobiliare
maramureșene, s-a înălțat și, străpungând cu creștetul
tavanul tavernei, el fiind foarte înalt, a acceptat elegant
cauza. Apoi, pe un ton dătător de speranțe, a declarat,
cu martori de față: „S-a făcut!”. Mulțumiri tardive,
Lucian!
Asta e povestea parodiilor lucianoperțiene, care
îți intră la inimă, și pe care le recomand confraților. O
poveste veselă, serios de veselă, despre poezia română
de azi.
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D. P[curaru
Ilie S[lceanu – Umbra sulgerului Theodor
Ilie S[lceanu ilustreaz[ `n cel mai v[dit chip cu
putin\[ c[ exist[ o ruptur[ dintre via\a ;i opera unui
scriitor, indiferent cine ar fi el.
Ceea ce se `nt]mpl[ pe strad[, `ntr-un birou ;i
chiar `n casa unui scriitor nu este art[, limbajul curent,
uzual nu este literatur[. Cu at]t mai mult pare o inep\ie
s[ spui – ;i nici nu cred c[ a spus-o cineva dec]t `n
glum[ – c[ nu po\i tr[i ca Sadoveanu ;i scrie ca
Dostoievski.
:i totu;i, exist[ un mod de a tr[i literatura, exist[
ceva care deosebe;te via\a unui scriitor de via\a de zi cu
zi a unui om obi;nuit. A te contrazice de la un r]nd la
altul, de la o fraz[ la alta, este un mod de a `ncerca s[
pui semnul egal `ntre via\a unui scriitor ;i opera lui. Este
o imens[ vanitate, este primejdios de nebunesc, de
deconcertant, chiar grotesc, a `ncerca s[ scrii despre un
om c]nd, dup[ ce a disp[rut, nu ai `n fa\[ dec]t opera
lui, c[r\ile lui, ba chiar cronicile pe marginea c[r\ilor
sale.
Este stranie, dar omene;te explicabil[, ;i
`ncercarea de a men\ine intact[ amintirea unui scriitor
dup[ dispari\ia lui. Se spune c[ omul primitiv c]nd
ucidea un animal nu realiza dac[ a murit el `nsu;i sau
animalul. La fel c]nd visa, nu `n\elegea dac[ el viseaz[
un leu sau leul `l viseaz[ pe el. :i `n cazul lui Ilie S[lceanu
nu `n\elegi dac[ literatura pe care a scris-o i-a cizelat
personalitatea sau omul era destinat s[ ilustreze o iluzie
estetic[ ie;it[ din tiparele obi;nuite ale timpului s[u.
Pentru noi, ardelenii nordici, literatura lui Ilie S[lceanu
sem[na `ntr-un fel cu pictura unui Jackson Pollock, care
nu poate fi falsificat[. G[sise pictorul o metod[ numai
de el ;tiut[ de a v[rsa vopsea pe p]nza a;ezat[ pe
p[m]nt, nu pe ;evalet cum, p]n[ la el, f[cuser[ to\i
arti;tii plastici. Sau, `n cazul picturii biserice;ti, artistul
st[tea cu capul `n sus, privind de la o distan\[ foarte
mic[, de c]\iva centrimetri, ceea ce ;tia c[ va fi privit de
la c]\iva metri.
Ciudat, ;i `mbucur[tor totodat[, este c[ literatura
lui Ilie S[lceanu a fost `n\eleas[ ;i apreciat[ de scriitori,
de critici literari cu gusturi diferite, ;i care, `n niciun caz,
nu-;i imaginau c[ poate exista un labirint exotic at]t de
u;or de adus la suprafa\[ dup[ ce, asemeni insulei Ada
Kaleh, a fost scufundat.
Modelul literar propus de Ilie S[lceanu pare
inimitabil, dar cu toate acestea, sau `n ciuda acestei
aparen\e, critici cu putere de sintez[ l-au a;ezat `n tipare
recognoscibile, `ntr-un sistem referen\ial `n care firul
epic se `ntrep[trunde cu limbajul, la fel ca roti\ele
din\ate ale unui ceas, conlucr]nd `ntre ele, mi;c[ limba
mic[ ;i limba mare, iar jocul deliberat al limbilor, arat[
f[r[ dubiu ora exact[. L-am invidiat dintotdeauna pe un
Mircea Muthu care, ardelean fiind, a `n\eles balcanismul
literar rom]nesc ca nimeni altul. Am vorbit adesea cu
Ilie S[lceanu despre acest balcanism, despre

imposibilitatea `n\elegerii dulce\ii halvi\ei turce;ti de
m]nc[torii ardeleni de sl[nin[ cu ceap[ stropite cu
p[linc[.
Ar fi o impietate din partea mea s[ nu amintesc
zilele petrecute `n trei, Ilie S[lceanu, Ioan Flora ;i eu `n
anii 2003-2004 c]nd poetul Flora lucra la traducerea
antologiei de poezie s]rb[, ap[rut[ la obscura editur[,
cum `mi place mie s[ spun, Solsti\iu. Lui Ioan Flora
tocmai `i ap[ruse “Iapa Dun[rea”, iar S[lceanu lucra de
zor la reconstituirea insulei Ada Kaleh scufundat[ parc[
`n alt[ Dun[re dec]t cea `n care se sc[ldau versurile lui
Flora. Voi fi `n\eles ceva `n plus despre balcanismul
rom]nesc, mult prea zgomotos ;i totodat[ melancolic
pentru gusturile noastre nord-vestice. Din p[cate notele
convorbirilor noastre `n trei s-au pierdut din
nepriceperea noastr[ de a m]nui un calculator. Foarte
diferi\i, nu am putut s[ nu constat c[ pe cei doi `i unea
ceva, nici azi nu ;tiu ce. Datorit[ ;ederii mai `ndelungate
a lui Ioan Flora la Satu Mare cred c[ am `n\eles mai `n
profunzime literatura fostului meu profesor de istorie
at]t de `ng[duitor `nc]t orele de istorie se transformau
`n ore de discu\ii despre orice, mai cu seam[ despre
jocul deliberat al pl[smuirilor, care, p]n[ la urm[,
trebuie a;ezate, cu discre\ie ;i abilitate, `ntre lacunele
memoriei ;i c[utarea `nfrigurat[ nu doar a cuvintelor
potrivite, ci ;i a firului epic adecvat.
M[ g]ndesc c[ mecanismul g]ndirii estetice a
prozatorului Ilie S[lceanu trebuie situat `ntre c[utarea
`nfrigurat[ ;i lacunele memoriei. Pe marginea nu ;tiu
c[rei c[r\i, sau poate a unui manuscris, `mi aduc aminte
c[ i-am spus c[ a p[trunde `n memoria altuia este lucrul
dracului, iar el mi-a r[spuns, `n stilul lui prea serios
pentru mine, c[ [sta este rostul scriitorului, s[ p[trund[
nu doar `n mintea, `n memoria personajelor sale ci ;i a
locurilor `n care se mi;c[ aceste personaje.
~mi aduc perfect de bine aminte de acest episod,
nu pentru c[ ar fi fost nu ;tiu ce discu\ie intelectual[, ci
pentru c[ ne g[seam exact `n fa\a sediului Securit[\ii, pe
strada Prutului din Satu Mare. Peste ani, c]nd am]ndoi
ne aflam `n redac\ia ziarului Informa\ia Zilei, `n urma
unei vizite a unui fost securist, de alfel un tip de treab[,
dar numai dup[ Revolu\ie, S[lceanu ;i-a adus aminte de
discu\ia noastr[, dar `ntr-un fel diferit. Zicea c[ eu a; fi
spus c[ vom prinde vremea c]nd sediul Securit[\ii va
deveni un muzeu al comunismului pentru c[ sistemul
se va scufunda la fel ca insula Ada Kaleh cu care m[
`nnebunea toat[ ziua. Securistul de care vorbeam ne-a
spus c[ a auzit discu\ia noastr[ ;i nu o dat[ ;i nu doar
`n acel loc.
Abia atunci ne-am `ngrozit cu adev[rat de
monstruozitatea “sistemului”. Probabil din aceast[
cauz[, sau ;i din aceast[ cauz[, imediat dup[ revolu\ia
din decembrie, am `nfiin\at `mpreun[ publica\ia
“Solsti\iu” la care `nc[ din primul num[r, ap[rut `n 10
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ianuarie 1990, am constatat c[ au colaborat numai
membri sau simpatizan\i ai \[r[ni;tilor, domnul Nae
Antonescu, George Achim, Ioan Nistor, Emil Matei,
istoricii Doru Radosav, Toader Nicoar[ etc. etc.
Cred c[ era de datoria mea, acum c]nd
republic[m primul roman al lui Ilie S[lceanu, s[
amintesc ;i despre orietarea lui politic[. A fost un
simpatizant al PN|CD, ;i a r[mas na\ional-\[r[nist
p]n[ la sf]r;it, spre deosebire de mine care, mai versatil,
am decis, `n timpul guvern[rii CDR, ca editorialist, `ntro zi s[ `njur partidele de dreapta ;i a doua zi pe cele de
st]nga.
Anul acesta Ilie S[lceanu ar fi `mplinit 75 de ani.
Au trecut, `ns[, mai bine de ;apte ani de la dispari\ia lui.
Timpul, `ntr-o redac\ie, parc[ trece mai repede dec]t `n
alt[ parte. At]t de repede ;i pe neobservate `nc]t am
uitat am]ndoi c[ trebuia s[ se pensioneze la v]rsta de
65 de ani. Astfel, ;i-a f[cut actele de pensionare doar la
67 de ani. :i acest episod spune multe despre felul `n care
scriitorii devin “`ntreprinz[tori”, patroni, antreprenori,
oameni de afaceri, `ntr-un cuv]nt.
~mpreun[ am participat la revolta din decembrie
1989. Ilie S[lceanu, boxer `n tinere\e, s-a eviden\iat prin
faptul c[ i-a tras un picior `n fund unui secretar de
partid pe care l-am g[sit `n sediul partidului. Drept
urmare a faptelor noastre de vitejie din decembrie 1989,
la sugestia unor prieteni, ne-am f[cut dosarele de
lupt[tori `n decembrie. C]nd totul era gata, cu martori,
cu descrieri, am stat, ne-am g]ndit ;i am decis s[ ne
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retragem dosarele, spre stupefac\ia pre;edintelui
comisiei parlamentare de acordate a certificatelor de
revolu\ionari, prietenul nostru politic, istoricul literar,
senatorul Vasile Veti;anu. Deseori ne-am g]ndit c[ near fi prins bine ;i nou[ beneficiile personale ;i mai ales
facilit[\ile fiscale.
Dac[ la `nceput notam c[ exist[ o ruptur[, o falie,
`ntre via\a ;i opera unui scriitor, nu puteam trece cu
vederea cele c]teva episoade din via\a noastr[ comun[,
de scriitori-jurnali;ti. Am fost, am]ndoi, cam del[s[tori
cu propriile noastre c[r\i. C]nd mi-a ap[rut, `n 1988,
prima carte, “Miere de viespi”, Ilie S[lceanu a dat c]teva
autografe unor persoane influente politic. ~n consecin\[,
;i eu am dat c]teva autografe, `n numele lui, pe prima
lui carte, “Umbra slugerului Theodor”, ap[rut[ tot `n
anul 1988. Urmare a acestor “autografe” anul 1989 l-am
petrecut nederanja\i, ca scriitori “consacra\i”. Este drept
c[ am avut parte de cronici bune, o parte dintre ele
publicate la sf]r;itul acestui volum, gra\ie poetului
George Vulturescu, marele nostru str]ng[tor de cronici,
note, noti\e, adunate ;i `ndosariate, pe care, `n copie, le
furnizeaz[ neglijen\ilor.
~ndr[znesc s[ spun c[ dac[ nu ne-am fi `nfundat
`n gazet[rie, cel pu\in Ilie S[lceanu ar fi scris mai mult[
literatur[. Dar ;i a;a, “produc\ia” lui este mul\umitoare.
Cele cinci romane se constituie `ntr-o oper[, care, a;a
cum scria doamna Irina Petra;, la zece ani dup[ debut,
rezist[ la o re-citire.
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Felician Pop
O radiografie a `ntunericului
Recentul roman al lui Radu Sergiu Ruba,
Semnătura indiană (editura Trei, București, 2021) este
un bildungsroman amănunțit, unde autobiograficul se
împletește cu fantasticul (sau irealitatea imediată).
Toposul este unul destul de rar întâlnit în literatura
noastră, cel al unei școli pentru nevăzători, iar temele
sunt și ele, la rândul lor, originale: modul în care un
nevăzător se raportează la o lume concentraționară, cu
cercuri ca în Infernul lui Dante: cecitatea, regimul de
semi-lagăr al școlii și internatului, regimul comunist și
Securitatea, prezentate în funcție de gradul de
perniciozitate malignă și contaminare al fiecăruia dintre
ele. Gândeam ca Securitatea, concluzionează eroul
principal, atunci când printre mijloacele proprii de
apărare împotriva acuzelor securiștilor descoperă că a
ajuns să folosească – în mod salutar -același tip de
diversiuni și tertipuri. Acuzația gravă care i se aduce
este aceea că a încercat să trimită o scrisoare
defăimătoare la adresa lui Nicolae Ceaușescu, pe care
i-ar fi dictat-o surorii lui mai mici, postului de radio
Europa Liberă din München. Demersul lui este soldat
cu un eșec, Securitatea îl dibuiește, aplicând metode
detectivistice halucinante, devoalate după Revoluție de
grafologul Securității din Satu Mare, dar perfect
plauzibile pentru vremurile acelea, astfel că Radu
ajunge instantaneu la stâlpul infamiei și doar cu eforturi
uriașe scapă de o exmatriculare din toate școlile din
România.
Scrisă la persoana întâi, cartea este și o mărturie
directă, fără edulcorări, a unei lumi abnorme resimțită
acut de adolescentul aflat în căutarea unui sens adânc
al vieții. O amară ironie îl reprezintă și faptul că
inițialele numelui său corespund celei a denumirii
oficiale a țării (RSR). Există totuși în fibra sa spirituală
un soi de onirism compensatoriu, cel al mitologiei
indiene și personajul imaginar, Else, pe care voiam să
o pedepsesc pentru că nu există, adevărate fisuri în
sistemul etanș și opresiv. Acțiunea are loc la începutul
anilor ’70, la sfârșitul anilor buni ai lui Ceaușescu ,
după celebrele Teze din 1971, când România, după o
perioadă de relativă liberalizare occidentală se întoarce
la întunericul interstițiului totalitar de inspirație asiatică,
iar Homo Ludens devine printr-un trist joc de cuvinte,
Homo Trudens.
Este o Matrioșkă a figurilor iluzorii, unde sub
fiecare suprafață clocotește seva pestilențială a spaimei,
a șantajului și a unei copleșitoare nesiguranțe.
Pe lângă firul epic este interesant de urmărit
modul de viață, tipurile de adaptări sociale ale unui
nevăzător, într-o lume în care nici cei cu ochii sănătoși
nu au voie să vadă, decât cu riscul orbirii de către
Securitate, brațul nemilos al partidului, care are parcă
pregătit pentru fiecare om un amănunțit plan de
destructurare. Pentru infamia lui, Radu este schimbat

din funcția de secretar UTC, dar în urma surprinzătoarei
solidarități a colegilor săi, totuși, nu este exmatriculat.
Se pare că, la urma urmei, orbii vedeau mai bine ce se
întâmplă în țara aceasta!
Asistăm la felul în care duritatea și intoleranța
regimului îi afectează pe nevăzători, felul în care aceștia
percep interstițiul totalitar ca pe un surplus de pedeapsă
existențială. De la orbii care nu au văzut niciodată
lumina soarelui, și până la cei care mai disting câte
ceva, avem o întreagă galerie de personaje, dintre care
se evidențiază Vasile, Demutizatul, ca un simbol al
omului nou, care începe să prindă grai, tocmai atunci
când nu se mai aștepta nimeni. Radu se află în această
galerie a bolii, undeva pe la mijloc: și-a pierdut treptat
vederea, iar la 11 ani a orbit definitiv. Toate imaginile
pe care a apucat să le vadă până atunci, se topesc în
magma unei întunecimi tot mai accentuate și doar un
uriaș efort de memorie salvează crâmpeie vizuale dintrun univers luminos, din ce în ce mai cețos și mai
îndepărtat. Este povestea unui om aflat în pragul
maturității, silit să-și nutrească universul interior doar
cu imaginile copilăriei. Dar ceea ce îl salvează cu
adevărat este pâlpâirea de umanitate pe care o găsește
în special la femeile care încep să-i acapareze lumea
simțurilor. Pilduitoare și plină de candoare este povestea
lui Radu avută cu Cătălina Păpădie, care-l supune subtil
unui adevărat tratament psihic taumaturgic menit să-l
echilibreze emoțional pe tânărul aflat la vârsta febrilă a
căutărilor, iar după mai mulți ani își dă seama că doar
atunci a avut senzația că este liber și mai ales egal al
unor oameni din lume care gândeau ca mine. Răzbate
apoi, imaginea caldă a prietenilor săi cei mai apropiați,
în special al lui Gyuri, consăteanul său, poreclit Tytirus
și a lumii literare clujene de pe atunci, în frunte cu
poetul Ion Cristofor care îl aprovizionează generos, cu
ultimele apariții editoriale.
Radu își dă seama foarte repede că în labirinturile
sale ascunse curge șuvoiul unui altfel de simțiri, eliberat
prin poezie. Forța penetrantă a poeziei, a descoperirii
marilor poeți ai lumii îl acaparează: o poezie ce mi s-a
lipit de toți nervii, m-a aspirat în aerul ei. Este expresia
unei revelații absolute, catalizate și de starea sa ființială
specială. Spectaculoasă este și mărturia grafologului de
la Securitatea din Satu Mare , Vistrian C. Vistrian, care
descrie cu seninătate metodele infernale prin care
instituția aceasta supraveghea toți cetățenii României,
în special pe cei care ar fi putut deveni pericole la adresa
stabilității regimului.
Pilduitoare este și povestea ingenioasă a înscrierii
sale la facultate. Mimând faptul că ar vrea să dea
admitere la Universitatea din Cluj, Radu își retrage aproape pe ascuns - dosarul pentru a se înscrie la
Universitatea din București, scăpând astfel de brațul
lung al Securității care urmărea să-i blocheze accesul la
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vreo facultate, asta poate și datorită stângăciei agentului
Szigeti, care prin insistentele și iscoditoarele sale vizite
făcute mamei lui Radu, secretară la Facultatea de
subingineri, a reușit să-i pună familia în stare de
alarmă..
Însă odiseea adevărată a scrisorii trimise la
Europa Liberă o aflăm doar spre sfârșitul cărții, atunci
când Radu se confesează profesorului Valentin Tăutu,
singurul om care îi vorbește limpede despre șubrezenia
sistemului comunist și inevitabilul său sfârșit. Tăutu
este unul dintre foarte puțini intelectuali care a ales să
reziste, să nu se încline în fața unui sistem anihilant.
Cartea nu este altceva decât un traseu sinuos,ca
un râu cu maluri mâloase, cu opriri intempestive și
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porniri năvalnice, cu încercări – anevoioase și dureroase
- de racordare la o realitate agrestă și implacabilă,
mereu în disonanță cu aspirațiile curate și normale ale
unui tânăr intelectual.
Dibăcia construcției narative, știința dozării
ingredientelor comune cu cele axiologice, transformă
simplul jurnal al unui adolescent aparent neajutorat,
într-o paradigmă a supraviețuirii, a asumării nemediate
– când dureroase, când resemnate – a unei deveniri sub
misterul lui Vainateyaganda. Salvarea individului dintro lume a claustrărilor stratificate, nu poate fi
împiedicată atunci când simțirea, intuiția și sagacitatea
îți deschid porți ciudate, mai greu de descifrat decât o
semnătură indiană.
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Gheorghe P]rja
Constantin Lucaciu ;i trezirea istoriei
Istoria mai are obiceiul să ațipească și să uite de
evenimentele și personajele care îi țes alcătuirea. De
aceea este nevoie de veghetori ai somnului ei ca să o
trezească, să o întoarcă cu fața spre lume. Adică să-i
cunoaștem și părțile uitate. Un asemenea rol de
luminare și l-a luat jurnalista Adriana Zaharia, istoric,
doctorand, cu o lucrare despre dr. Vasile Lucaciu.
Recent ne-a dăruit o carte, de mare folos pentru istorici
și cititori, despre fratele mai mic al Leului de la Șișești,
Constantin Lucaciu, o personalitate emblematică pentru
epoca în care a trăit. S-a născut în 1860, la Baia Mare.
Tatăl său, Mihail, era învățător la școala primară grecocatolică de aici. A urmat liceul la Baia Mare. Studii
teologice la Gherla. În 1886 este hirotonit preot și a
slujit alături de fratele Vasile la Șișești până în 1892,
când a primit parohie la Iojib.
Tânăra cercetătoare a șters praful de pe importante
documente din arhive și a alcătuit lucrarea „Constantin
Lucaciu – o figură istorică necunoscută” (Editurile
„Solstițiu” și „Școala Ardeleană”, 2021) pentru a
întrupa în cuvinte personalitatea unui preot de țară, din
acea vreme, cu rosturi importante în evenimente care
ne-au marcat istoria. Cartea Adrianei Zaharia ne oferă
două daruri de mare preț: portretul unui personaj deloc
secundar, fără complexe în fața marelui său frate, dar și
lucrarea lui Constantin Lucaciu – „Biserica, Școala și
Armata”(1915), care revede lumina tiparului după un
veac și mai bine. D. Păcuraru, în postfață, o apreciază
ca „o analiză încă actuală, bazată pe o cunoaștere în
profunzime a contextului istoric general european, a
culturii celor trei provincii românești, a spiritului și
psihologiei poporului român, aflat mereu sub presiunea
culturală, agresiv-naționalistă, a vecinilor din toate cele
patru puncte cardinale și, uneori, chiar din interior.”
Am citit cartea cu emoția celui care știa că personajul a
existat, dar nu îi cunoșteam icoana. Da, am avut o
revelație a lecturii. Neștiutul de care eram locuit s-a
limpezit prin inteligenta descifrare a presei, maghiare
și românești, care a fost extrem de atentă la prezența lui
Constantin Lucaciu în vâltoarea vremii. Nu încape, în
locul strâmt al acestor rânduri, dimensiunea complexă
a personalității preotului, cuprinsă în această carte unică
în felul ei. El face parte din galeria de preoți și învățători
ardeleni care, cu jertfă și luciditate, au pregătit
împlinirea unității naționale. Autoarea face apel la
documentul de presă, de limbă maghiară și română, ce
a ilustrat, cu patimă ori sinceritate, mersul
evenimentelor, dar și gândirea personalităților care au
provocat epoca. De pildă, este redat articolul care
descrie călătoria dr. Vasile Lucaciu din Baia Mare la
închisoarea din Seghedin. Se precizează că „fratele
popii, Constantin Lucaciu, și acoliții lui i-au fanatizaţi
în așa măsură pe șișeșteni, încât au vrut să-și
acompanieze preotul la Seghedin.” Niște grupuri mai

mici au așteptat trenul la Tăuți, Cicârlău și Seini.
Constantin Lucaciu descrie condițiile inumane la care
era supus fratele său Vasile în închisoarea din Sătmar.
Multe articole de presă scriu despre implicarea lui
Constantin în alegerile din localitățile din zonă, cu
tensiuni „între maghiarime și românime”, cum
apreciază ziarul „Budapesti Hirlap”, comentând
alegerile de la Carei. Părintele Constantin Lucaciu a
avut parte și de un proces de agitație, “la care au
participat lume multă de Români, dame, domni și țărani.
Acuzatul și apărătorul său au susținut drepturile limbii
românești cu multă tărie”, scrie publicația „Tribuna” din
Arad. La adunarea Reuniunii învățătorilor din SătmarUgocea, de la Baia Mare, Constantin Lucaciu,
președintele Reuniunii, ține o cuvântare memorabilă.
Fiind îngrijorat că „ne pier cântecele și doinele
străbune, ni se șterge slova cărților bătrâne și ni se
pocește graiul dulce și clasic”, îndeamnă dascălii și
preoții să răspundă chemării lor. Articolele de presă,
scoase la lumină de Adriana Zaharia, sunt prețioase
documente istorice. Și subiectivismul, cu care sunt
ornate unele dintre ele, aparține istoriei. Mai aflăm
despre decizia Sinodului protopopesc greco-catolic din
Baia Mare, prin care frații Lucaciu sunt șterși din rândul
preoților „deoarece au plecat încă la izbucnirea
războiului mondial în România, unde au instigat
împotriva statului maghiar.”
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Ziarul „Szamos” din Satu Mare creionează
portretul lui Constantin Lucaciu, preot român din
Craidorolț. Figura lui impunătoare îi amintește
reporterului „de cardinalii evului mediu și de portretele
unor personaje celebre în robă, care rezolvau soarta
patriei lor. De atunci ne-a captat atenția Constantin
Lucaciu.” În 1919, intră în Parlamentul României. Se
stinge din viață în 21 mai 1920. Eroul Adrianei Zaharia
a fost un memorandist înfocat, dedicat cauzei românilor
ardeleni alături de mari figuri istorice ale acelui timp:
George Pop de Băsești, Teodor Mihali, Aurel Lazăr,
Octavian Goga, Iuliu Coroianu și mai ales de fratele
său, dr. Vasile Lucaciu.
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un tot unitar, făcând oneste, dar profunde judecăți de
valoare asupra celor «două aripi ale bisericii naționale
românești» fără patimă ori complexe.” Este și o elevată
analiză a confesiunilor din Transilvania și implicarea
politicului în învrăjbirea unora dintre ele, dovedind o
bună percepere a organizării sufletești a poporului
român. Conchide că a fost „grea și grozavă năvala
străinilor asupra Bisericii române din Transilvania, au
slăbit-o, au jefuit-o, dar n-au cucerit-o.” Privește cu
interes și peste Prut, în Basarabia răpită de ruși, unde
Biserica românească era robită Bisericii pravoslavnice
a moscovitului și se afla într-o stare dureroasă, chiar în
agonie de moarte. Nimic nu mai e „românesc acolo, nici
spiritul, nici limba, nici clerul, nici administrația, numai
poporul, bietul creștin moldovean.” Mi se pare un text
profund, cu rezonanță până în ziua de astăzi. Cum este
și capitolul referitor la Școală. Dacă scopul și menirea
Bisericii este sfânt și fericitor cel al Școlii este unic
luminător. Autorul face o istorie a instituțiilor de
învățământ românesc din Transilvania, ajungând și în
părțile Maramureșului, amintind Preparandia din
Marmația, sub direcțiunea inimosului Ion Bușița.
Vorbește despre sistemul de guvernare și opresiune la
care era supus învățământul românesc din Transilvania.
Constantin Lucaciu aduce un elogiu începuturilor
școlii din mănăstiri, care nu erau numai locuri de
rugăciune, ci și „focare de inteligență și cultură
științifică.” Este revoltat de felul în care se preda istoria
în școli, alumnii români învățând că „România a fost
vasală Ungariei și că regii lor au stăpânit tot pământul
până la Marea Neagră și gurile Dunării.” Și despre alte
umilințe mai vorbește autorul nostru. Dar are în vedere
și izbânzile școlii, câștigate cu tenacitate și credință în
limba română. Analizând istoria Armatei, se referă la
armata României libere, dezvoltarea ei fericită fiind
respectată de prieteni și temută de dușmani. Închei cu
acest text vizionar. Era în anul 1915: „Ceasul se apropie,
întreg trecutul nostru ne vorbește prin glorioasele-i și
prin dureroasele-i amintiri. Școala ne-a aprins făclia
conștiinței călăuzitoare, Bisericile se deschid pentru
binecuvântarea și pentru prăznuirea zilei mari, iar
mândra noastră Armată, pregătită ca niciodată, așteaptă
doar ca goarna să sune semnalul celei mai minunate
dintre sărbători. O, sfântă Românie, ce mare și glorioasă
te prevăd!”
Și a venit 1 Decembrie 1918. Adică Marea Unire
a tuturor românilor. Textul se poate citi având în oglindă
realitatea de astăzi despre Biserică, Școală și Armată.
Această carte se cerea scrisă, deoarece în preajma
faimei Leului de la Șișești, și chiar a fiului său
Epaminonda, era un spațiu gol, care striga întruparea.
Un paradox. Golul de care vorbeam era ascuns prin
arhive și biblioteci. Acum a primit botezul intrării în
lume, vestala inspirată și truditoare numindu-se Adriana
Zaharia. Care ne-a făcut un dar de preț. Și așa se poate
trezi istoria din ațipire. De acum, Constantin Lucaciu
nu mai este o figură istorică necunoscută. Îi doresc
Adrianei Zaharia spor la muncă, inspirație și răbdare
pentru a împlini cărțile despre triada patrioților din
dinastia Lucăcenilor: Vasile, Constantin și Epaminonda.
Frumoasă, necesară și curajoasă aventură!

***

Biserica, Școala și Armata
În partea a doua a cărții amintite mai sus am citit
un studiu remarcabil, semnat de Constantin Lucaciu, cu
titlul „Biserica, Școala și Armata”, fiind „una dintre cele
mai profunde, oneste analize ce s-a scris vreodată în
limba română despre cele trei instituții care
fundamentează un stat și o națiune”. Lucrarea a apărut
în anul 1915, într-un București crispat și prins în febra
războiului, dar nu a fost reeditată niciodată până acum.
Poate și moartea prematură a autorului, 1920, a făcut ca
acest studiu profund să fie dat uitării. Dar Adriana
Zaharia are harul și tenacitatea de a trezi istoria din
adormire. În cazul de față i-a reușit de minune. Cei trei
piloni fundamentali ai unei societăți, analizați de preotul
Constantin Lucaciu, depun mărturie despre atmosfera
agitată, revoltată, uneori chibzuită întru reușită, a
românilor din spațiul românesc, cu precădere a celor din
Transilvania.
Dezvoltă și argumentează faptul că în volbura
istoriei elementul de rezistență și continuitate este
credința. Pentru susținerea vieții unui popor, și mai ales
a vieții unui stat național, scrie autorul, sunt trei factori
principali: Biserica, Școala și Armata. Studiul vedea
lumina tiparului când focul și tunetul îngrozitor al
tunurilor și vaietul înfiorător al milioanelor de
muribunzi umpleau văzduhul, începuse războiul, iar
poporul român se afla rupt și sfâșiat în multe bucăți.
Capitolul despre Biserică dovedește că autorul este un
bun cunoscător al istoriei Transilvaniei, dar și a
celorlalte provincii românești. Scrie Constantin
Lucaciu: „Când din toate laturile am fost strânși cu ușa,
când era să cădem sub greutățile loviturilor
dușmănoase, când eram slăbiți și descurajați, Biserica
ne-a întărit, Biserica ne-a mângâiat, în Biserica sfintei
și strămoșeștii noastre credințe ne-am recules și am dus
mai departe lupta pentru existență și pentru a ne crea un
viitor meritat și de care vrednic s-a arătat a fi poporul
român.”
În buna tradiție a Școlii Ardelene, autorul scrie:
„Credința poporului român derivă de la Roma, de unde
derivă și românitatea noastră”, dar având o distinsă
cultură și o înțelegere reală a fenomenului religios el
abordează „ortodoxismul românesc – unit și neunit – ca
24
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Leo Butnaru
Cetățenie sovietică
Deja decenii la rând
lumea are senzația că
ar călca peste un imens balon spart
peste un dirijabil prost dirijat
dezumflat:
URSS.
Însă chiar și astăzi unii inși ar dori
să fie oameni sovietici
cetățeni ai unui imperiu care nu mai e
sau cum s-ar mai spune
în plan istoric:
l’URSS est morte, vive l’URSS!

Zeii se zgribulesc lângă turiști, să se încălzească.
Supranaturalii tremură, dar deloc triști,
în forfota de carnaval a pacificelor legiuni străine
ce aruncă centimele râvnitei reîntoarceri în
fântâni arteziene, mai abitir în protagonista
Fontana di Trevi, în susurul ei glacial.

Astfel că ambasadele Rusiei
au început să acorde cetățenie sovietică
post-mortem.

Sânii impetuoși ai scandinavelor (iarna – schioare),
iar mai dinspre sud ai olandezelor, nemțoaicelor
emană și ei ceva căldură-n cetatea eternă,
ca la un final de potolire-a chindiilor
tupilate sub înverșunata dorință de dăinuire a
Colosseumului
cu cât a mai rămas din el, din milenaru-i stei.

Добро пожаловать!*
____________________________
*Добро пожаловать! – Bine ați venit! (rus.).

Zidul, cortina

În această interdependență
am și eu locul meu, gândul meu,
mergând să văd umbra prelungă a Columnei
și a căciulilor dacilor mei, sub care
e ceva mai cald, pe alocuri, în Roma și în
sângerosul destin al Europei.

Pe timpul zidului Berlinului
pe timpul cortinei de fier
era imposibil să fugi nu numai de stat
de state
ci și de tine însuți
de parcă
în șahul cu timpul
cu destinul
cu statul
cu statele
tu jucai mereu cu negrele
pe tabla cu un singur pătrat –
negru.

Opere alese
Domnule Brecht
sigur că opera de trei parale
e mai zornăitoare
decât opera de doi bani (atenție
popor român!)
și absolut insignifiantă pe lângă
opera celor treizeci de arginți
romano-iudei
ce băgase discordie între
Dumnezeu
apostoli
și derbedei.
...Dar
s-ar mai putea constata
și așa:
Fiecare
cu opera sa...

De aia te afli unde te afli: în
Europa.

Interdependență la Roma
Amurg răcoros la Roma.
Reveneală emanată de pinii coconari. Dar, se pare
e în toate și o înfrigurare din gorganele etrusce
ele însele ținute de istoria romană la răcoare.
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Precum Homer
(să ne imaginăm
să zicem) când recita
cântat
din Iliada și Odiseea
trăind înfiorat senzația că
ar interpreta muzică zeiască
solo
la sine însuși
Homer.

Fără prizonieri
Încă de la Adam și Eva
cu toții
nu reușim să ne predăm vii
morții... – cu un pas până să ajungem la ea
cu steag alb fluturat
a predat
cădem sau pe pragul casei
spitalului
sau cu mâna pe lemnul porții.

Epocă

Astfel că oamenii simpli
sau marii eroi
mor chiar înainte de a se preda
între simpli nu și da
fără să știe ce ar fi făcut moartea cu ei
cei
vii pe terminate
sau
încă vii mai că pentru trei.

De pe la începutul primăverii
trec pe bulevardul central
cu gândul să-mi scot pălăria
în fața vreunei femei
cu blugii nerupți.
Deocamdată nu a fost să se întâmple
întâlnirea...

Despre atare imposibilitate
unul mai mult mort decât viu ar fi zis
(cu titlu de concluzie credea el):
Să mori de râs.

Astăzi
destul de multe femei
cred că rupturile le întineresc...

Însă adevărul parcă ar fi totuși altul
și nu de ieri-alaltăieri
ci încă de la Adam și Eva – pur și simplu
moartea nu ia prizonieri.

Însă ruptura întinerește doar
tinerele domnișoare care
devin femei...

În ploaie

Ah, tinerețe!

Când dau cu ochii de numele lui Nabokov
nu pot să nu-mi amintesc cum
în ploaie
peste umbrela a doi îndrăgostiți îmbrățișați
treapădă mărunt-mărunt
fericirea.

Vineri seara. Poți spune
weekendul începe.
Ah, tinerețe,
începând cu seara de vineri
ai atâta timp
și loc
pentru eroism!

Poate că și tinerețea mea
tinerețea ta...

Începând cu seara de vineri, în care
să zicem
să-ți iubești eroic aproapele
după care să-i spui:
Gata,
atâta a fost.
Pa, pa, adio!

Homer în clipe de fericire
Când le este bine
a dulce clipă de fericire
până și orbii își mijesc
sau își închid ochii
a plăcere.

Weekendul ni s-a încheiat,
aproapele meu îndepărtat...
Facem o pauză în
manifestările de eroism...
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Lui Paul Valéry
Profusion du soir,
poème abandonné…
Paul Valéry*
Poeme abandonate. Frumuseți, emoții, idei concepute pe care
de la un moment încolo,
de la o îndoială sau neputință mai departe
le lași
(la Paris sau la Iași
sau la Alba Cetate)...
Poate că și ele ar trebui plasate-n vreun lăcaș
ca un fel de orfelinat pentru copii... neduși la împlinire
de părinți neputincioși
sau de părinți lași. Copii rămași
drept nedrepte bruioane a începuturilor umane
ajunse în borcanele cu spirt din Kunstkamera
muzeu zis de antropologie, unde
fiece embrion nedus la împlinire e precum
o involuntară urgie
o nedumerire revoltată – de ce? cum se poate? –
ajunsă în panopticumul de fapte foste aproape vii
însă doar quasi-întâmplate. Și mai toate
trecute sub tăcere, neamintite
în cimitire secrete, prin care
semi-pruncii au fost lăsați în voia neantului
până să fi ajuns a se întrupa cât de cât
în suporturi de schelete.
Domnule Valéry,
și prezentul text ca un test pe cale de-a fi abandonat
în cine știe ce abatere în pustie
sau, poate, dus la împlinire, pe care
cu toată considerația aș vrea să vi-l dedic
în semn de omagiu
pentru tot ce-ar fi putut să ajungă împlinit
altfel spus
viu
în poezie.
16.V.2021
–––––––––––––––––––
*Bogăție de seară, poem abandonat (fr.).
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Veronica B[laj
Orfeu

Adunarea-scăderea neamurilor

Se făcea că Orfeu
coborâse de undeva
sau din lună
sau din viaţa de apoi
ne înşiruise pe toţi
cu ochii spre-o cale necunoscută
şedeam cuminţi
aşteptând un semn
poate-o minune
să ne vindece de teamă
şi tăcere
porumbeii poştaşi
nu mai erau nicăieri
să trimitem vreo veste
norii coborâseră în palma lumii
eu singură-mi luasem
necuviinţa
să cânt
îmbrăcată în ploaie
înnodam un vers
despre Hamlet şi York
dar am fost
scoasă din rând.

La mijloc, un vas cu jăratic plin
arunc semințe
(vor încolți limbi de foc?.)
Îngaim o izbăvire...
prin trupul meu flacără,
trupuri de flăcări scânteie
cât exoticele, sterpele câmpii
ale Meghidonului
jocul vindecător
al simțămintelor sporite de prezent,
de trecut poate,
trece prin văz-auzul meu...
Aș putea schimba vasul
mai am arginți câțiva din visteria moștenită,
aș putea reface legământul
cu mirodenii rare ,de cedru
ori de chiparos bunăoară
zvâcnetul flăcării m-ar săgeta iară,
precum răgetul leului rănit
aș da șuier cu trufie
asupra neamurilor adunate...
Scăderea lor mă face să lăcrimez
în lumina ferestrei,
ca semn de pază însingurată,
un uliu mă reneagă.

Happy face
Motiv din vechea carte

În plin ospăţ
cântecul păsării temute
defăima virtutea mesenilor serii
trecători prin amor şi beţie
cântau
vino, străine, la masa
cu fecioare şi cupe de vin
sătui de lege să bem
puterea trufiei
multe-am văzut în căile noastre
primejdii scăpate din frâu
ne-au mântuit nădejdea
hai,să-mpărţim
vremea din urmă frăţeşte
şi vă-ndemn, răsplătiţi viclenia
de seară
ocară morţii să daţi
pasărea, iat-o, soarbe
din cupe cu bine şi rău
cântă,
şi-ncepe să moară
ca suflet de om.

Iov, desigur,
se putea înălța
de la durere la cer,
prin iubire, mai putea
și să moară fragmentar
l-ar fi înviat poate
cuvântul rostit
la facerea lumii
............./
debrăcat de frică,
fără sceptru, fără trâmbițe în glas,
Iov, singuratic în ploaie
aseară, mă chema
la o mărturisire istovitoare
cu lașitate,
mă îndepărtam pe-o navă utopică
din cuvinte putitoare
între marea judecată
și poezie.
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Legendă adăugită

Via appia

Potop de ape sălcii
pe tavanul Sixtinei...
poate-aici te-am pierdut
poate mai există un Noe
în alte Galaxii
poate tu ai şi urcat
în corabia lui rătăcind
prin albastrul vâscos
al unui potop re-programat
având permis
de a-temporalitate
vindecat de întuneric şi văzduh...
pe un prundiş străin,
îmi număr paşii
ne vom reîntâlni
într-un paradis
cu reguli nepârguite încă.

Pe Via Appia în jos,
îmi faci semne din ploaie
tobe cereşti
răzvrătire de voci
fără nume,
se-apropie,
trec prin mine
până departe...
Te strig,
am aşchii în voce
drumu-i răstignit
printre măslini
cu trunchiuri şerpi-ncolăciţi
frunzele au culoarea vineţie
lumina , în convulsii
îmi produce sete
mai e şi acolo
vreun deal, vreo stradă,
o trăsură?
Via Appia o vezi
urcând, sau coborând?
mă fotografiez
în chip de singurătate indecentă
ochii tăi,
capăt de pod în oglinzi
ar putea risipi vrajba fricii,
să trec desculţă
dintr-un timp în altul?.

Fantezie heraldică
Ah,marea!
sărutându-mi piciorul drept,
piciorul stâng..
inima...
mușcătură firbinte, însemn heraldic
roșu brocart, rubiniu,
mă prefac pârjol arămiu
al dragostei dintâi
precum viața
un val fugarnic,altul ostenit,
o plecare-n revenire..
precum eu și noi și împărații
în povestea clipei dintru început
victorioasă, vie...

De-a viața
Hai, curaj!
Ne-aplecăm spre norocul
ghemuit rotitor
în cercurile
fântânii oglindă....
Osteneala, fierbințeala, pofta,
de-a fi nesăbuiți stârnește
lătratul zilei
câțelul pământului
mușcă și mușcă
din gânduri, mulaje de ceară topită
nu-mi pasă
o sumedenie
de subînțelesuri izbăvitoare
mă apără
nimic rău nu știrbește
minutul
cât jocul de-a viața
mă prinde.

Cu evlavie, Jupiter
Jupiter, însetat,
îmi soarbe din palmă
ploaia fostelor zile
socotim împreună
simțuri devastate /
pe- o roată de foc,
rărsucesc două clepsidre
cu nisip sărat din mare...
E acum ...și e târziu
le-atârn de privirea
zeului rătăcit
printre puncte cardinale
așteptând
declarția de iubire promisă
la nașterea mea.
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:tefan Marinescu
martor-cheie
recidiva-i: zbor de noapte,
limuzine, taxi, zor,
în nord: decibeli, sobor
de iluzii, vise, şoapte...
vântu-adie, -n arc, ozon,
de nesomn şi de canale,
când noi teamuri mondiale
defilează pe gazon...
stau de veghe monumente
ori statui, nişte repere,
şi se-ncearcăn’, efemere,
conturi - rentă, recurente...

pe dâmboviţa-n jos, supt zodiac, antume
galerii de ultraşi îşi reintrară-n rol,
la meciul din nocturnă, când zeul este gol,
iar gloria dorită fanatic crez rămâne...

farul e pe fază mică,
bulevardul: martor - cheie,
când un ins şi o femeie
traversează fără frică...

e-un zvon, o reverie, un vast tablou, oniric,
căci pulsul urbei, magic, e dramul de nimic

suie versu-n foişor
pentr-un opus mai profund,
stelele nu se ascund,
ochii limpezirea-şi dor…

halucin

un prinos de ştiri, rebele,
şi-n turn de fildeş cu schele

bizarul pictor se instală, în parc, cu teamă,
cum că lumina nopţii nu-i va fi deajuns,
căută loc şi pace, drept radical răspuns
pentru culori-vocale, la nedormita vamă...

graffiti

troleele în zor mişcară-o panoramă,
grădinile cu rouă, aproape-s de etern,
iar el, artistul pudic, schiţă un singur semn
la limita prescrisă de insolenta ramă...

diva ieşi din lift, majestuos,
scării ofrandă: mireasmă de channel,
iar locatarul vesel, i-radiind, cu zel,
se-nveşmântă, serafic, de sus şi până jos...

alături, blocul-turn va eclipsa noi zone,
chiar centrul vechi cu faste cafenele,
iar noi idei numite de don camil, ca iele,
în halucin travaliu, al orei solomone...

ameţitor parfum ce-l obsedă, precis,
e strâns, la piept, comoară ori blestem,
praf selenar şi orfic, din meteoric ghem,
răstălmăcind secvenţe de melancolic vis...

studenţii colindară cu-ondinele, pe schit,
rătăcitori cum craii, în noaptea de sânziene,
pretind irodic suma de năluciri-sirene,
când ritualul fraged se tulbură, subit...

pe ziduri noi graffiti: un culturist drept zeu,
alături de un altul, mutând munţii din loc,
în noaptea descântată, ca un prelud de foc,
la orbitoare pagini, restanţe la dicteu...

noi sonerii se-ndeamnă într-un edenic svon,
cu staţii de urcare, urcuş prea-bucuresc,
iar bucur şi obor, extraşi dintre poveşti,
invocă umbre, astre, fantasme fără somn...

fără de somn, aievea, mirabile speranţe,
apar în laptop, candid, pe un e-mail punct com,
când anticarul modic vându ultimul tom,
în care e ştiinţa din variile stanţe...

e vraja străzii-n pantă, cu rond şi semizeu,
concertul-premieră e-n toi, la ateneu
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la Ceas
aşteptat e-un brav godot, în colţ, la universitate,
la fântâni proverbiale, cu erate şi în teze,
laserele, procesate, în scenarii şi-n sinteze,
mângâie sfintele cruci din sublima libertate...
iar la ceas un cuplu epic, cu vise dar şi cu cărţi,
într-o aventură rondă, anosmică şi stelară,
ţintesc un muzeu rapsodic, văr primar cu cel de ceară,
pe supt firmele à giorno, vinovat de un răsfăţ...
horoscopice nopţi albe, dinspre genialul rus,
aspiră svon underground, de sub bolţile romane,
încuibându-se-n oracol, la sclipiri de noi reclame,
căci e magica trezire de după un roş apus...
pe victoriei poeţii, adamic şi cu-n fetiş,
respiră alt aer liric, pe calea regală, -n vreme,
cu muza dintr-o vitrină, metaforică selene,
şi legându-şi rosinanta lângă redundant afiş...
la un casino destinul e-n sumar crepuscul net,
din resturi de blues şi rock, în răstălmăciri virale,
iar un manechin(o divă), de pe băncile astrale,
e în admirarea pură a unui suav, poet...
şoc: dilemele - auguste, din izvoarele nocturne,
sunt ieşiri din paranteze, fără să mai lase urme

aseptic
un pian chopinian, în acord discret repetă,
garnisind paşii lunatici ai turistelor blondine,
la pasaj şi prin vreo piaţă, în extatice aldine,
ancestral pasul aseptic e către noua planetă...
e-un regat observatorul, cel recent spoit cu stele,
iar astro-regina nopţii urcă revanşard la cer,
cu miresmele trimise până-n sudic cartier,
eclipsând ştiri şi subrete, chiar nişte telenovele...
un tramvai e resemnat, neavând nicio dorinţă,
se retrage-n marş forţat până-n capăt, la depou,
iar vedeta cartonată, fără mască şi furou,
are vag o revelaţie – cum că e doar o fiinţă...
cântă iar fanfara mică şi-un căţel latră la lună,
pe fundal vopsit ziare, vânturate dinspre splai,
supt neoane insolite care strălucesc ca-n rai,
sunt iluzii poleite, ca la patru ani o urnă...
ne-ameţim în miez de noapte, cu un cântecel boem,
când pântecul, bold, al pieţei, volatil, e puţin trist,
zor livresc, refuz din scheme, somnoros dar şi zolist
prin piaf şi aznavour, loby pentru alt tandem...
cu o mască - za, de ceară,
însomnia-i drog, de gală
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Valeriu Valegvi
Continuă trezire

Doar marea

Nu te lasă marea din brațe
cot la cot cu zbaterile ei
strunești mai ușor invazia orizontului
dintr-un elan în altul
te menții pe calea compromisului discret
doar cu îndemnurile mării
zorești spre trainica așezare
o continua trezire
în bătaia vântului

De unde ne vin vânzătorii
dacă nu din mantaua
bunului samaritean? după cum
se precipită vremurile nici
un loc de supraveghetor de angoase
nu a rămas liber. doar marea
cu lumina ei de crin altoit
ne liniștește amăgirile. doar marea
în nopțile cu lună plină

Să nu vrei

Dilemă

Vrei ca toamna
să-ți spună și ultimul vers
din poemul
început chiar din prima zi?
ultimul vers
trecător
dând cu tifla
paharelor pline cu ambrozie
nu are puterea unui copil
abia cumpănindu-și pașii
pe puntea cunoașterii de sine.
să nu vrei ca toamna
să hotărască în locul tău
în ceasul când și cel mai neînsemnat
face temerii cu mâna.
astfel vrei nu vrei
calci pe urmele pescarului
devorat de propriile fantasme

O fi vreo vedenie
a șoimului de sub pleoape
vreo afurisenie
a vântului de sub bărbie
cum altfel
să-ți smulgi obsesiile din gând
durerile din arcul trupului
năbădăile sexului din viitor
o fi vreo provocare
a vârstelor parcurse aiuritor
de-ți dârdâie sufletul
cu spor de la Domnul
și astfel
toropit de anotimpul discret
smulgi echinocțiile din cale
fără nicio reținere
o fi n-o fi

Uimirea mea

Clipa din vis

Pe sub sălcii
mocnind în reverii
te-am zărit
fărâmă dintr-un eres
mai bogată
cu o toamnă
aceeași neaceeași
și te-am ridicat
în ode sprințare
și te-am revigorat
cu madrigale solare
într-o zi cu înmiresmări
uimirea mea

Alte referințe nu ai
poet al clipei din vis
al ploilor cu rost
decantezi evadări în firesc
cu darnică zgârcenie
aproximezi entități controversate
diminețile nu-ți ajung
pe lumea asta dulce provocare
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Meditativii

Spre necuprins

Meditativii sunt de prețuit
mai ales în vremuri de glorie
când rodiile depășesc așteptările

Cum te vei salva
în care lumi vei evada
cu sufletul culpapilizându-te

meditativii sunt de neam ales
înaintea lor huzuresc
corupătorii de istorii

cum te vei mai suporta
în ce limbi vei cârcoti
mai-mai să te scufunzi
în umbra teilor

când iau inițiativa
provoacă mai mult
râsul de pe margine

și cum vei continua
în câte tonuri să te-mparți
mării să-i destăinui
albul insomniilor
pandativ spre necuprins

cum să faci să desfaci
aerul lor de mister
drept în inimă țintește

Galați, 26 octombrie 2021
Valeriu Valegvi

meditativii sunt din os domnesc

Raftul Poesis
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Dumitru Velea
V]ntul de sus, v]ntul de jos
Horror vacui
Au apărut miei cu trei picioare,
ca şi cum unul le-ar fi fost smuls
de colţii nesăţiosului lup,
înainte de naştere.
Şi mânji cu trei picioare,
ca şi cum unul n-ar fi lipsă,
zburdă cu el, deşi le-a curs
în carnea pământului.
Şi copii se nasc
cu două braţe şi un singur picior,
ca şi cum ar aminti de Cel
prins în trei cuie pe cruce.
Şi din oaspeţii patru,
câţi au fost ieri,
unde a rămas cel
ce ar fi devenit gazdă?
Şi în încăperea a patra,
a castelului din pom,
se zbate şi plânge corbul
prins în trei cuie pe perete.

bătrânul strânge firele ghem într-un vas
şi-l aşază în firida ascunsă.
Prins între aripile vântului turbat,
porumbelul cade să moară,
cu aripile frânte. Tocmai pe prag.
Omul îi dă să înghită ghemul din vas – şi-l înghite;
îl aruncă să zboare – şi zboară
spre locul de unde vine cenuşă,
miros de carne şi de oase arse.

Poveste cu porumbel
În spatele cărnii există un loc de refugiu,
în care nu a intrat nimeni –
se spune că acolo un fir de borangic alb
tremură în aer.
În miezul oaselor există un loc de refugiu,
în care nu a pătruns nimeni –
se spune că acolo un fir de borangic galben
trece prin foc.
Sub sânge şi limfă există un loc de refugiu,
în care nu s-a retras nimeni –
se spune că acolo un fir de borangic roşu
se vede în oglinda apei.
Dincolo de orice gând născut şi nenăscut
există un loc de refugiu,
în care nimeni nu ştie când intră şi iese –
se spune că acolo un fir de borangic verde
creşte din pământ.

Porumbelul se-aşază pe cadavrul de pe stiva
de lemn, aprinsă,
gângureşte de trei ori,
îi deschide gura şi-i îndeasă ghemul din guşă. Apoi,
se mistuie în foc. Tânărul se scoală,
ca dintr-un somn adânc,
şi coboară dintre flăcări, schimbat.
Fără porumbelul căzut în prag,
valuri de cenuşă acoperă locuinţe după locuinţe.
Să fie o altă cale? Să se desfacă ghemul din vas
şi să le lege, prin firidele ascunse,
ca pe un colier de mărgele?

La ieşirea din locuinţă,
fără veşminte,
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ca şi cum nu ştiu ce animal scorbură şi-a ros –

Vântul de sus, vântul de jos

inima cui printre coaste o caută
nimeni nu ştie. Nici vulturul, nici vântul!

Vântul de sus poartă şi-adună frunzele
bătrânului pom în cercul de lăstăriş,
vântul le împrăştie de pe creştetul omului
îngropat în picioare cu capul deasupra
să-nsemne mijlocul cercului.

Trece prin zidul locuinţei, de fier sau de sticlă,
ca şi cum o limbă de foc i-ar fi făcut spărtură –
inima cui printre coaste o caută
nimeni nu ştie. Nici vântul, nici vulturul!

Prin spărtura soarelui
vântul usucă sângele şi amara sudoare
de pe faţa omului, îi deschide ochii
să privească dincolo de lăstăriş.

Trece prin armura cavalerului expusă în muzeu,
ca şi cum un rost ar fi rămas printre zale –

El le duce cuvintele celor rămaşi în locuinţă,
el le-aduce cuvintele celor ieşiţi din locuinţă.

inima cui printre coaste o caută
nimeni nu ştie. Nici vulturul, nici vântul!

Prin spărtura pământului
omul şi-a trecut capul după ce i l-au uns
cu ulei din candela de veghe a sufletului,
cu cenuşi din camera şi oasele arse
pe stiva de lemn.

Trece ca aburul alb suflat din gură în gură –
o simţi doar după pana rămasă între buze!

Ca un semn de deget

Astfel priveşte în ţinutul de jos,
fără ca vântul să-i tragă pleoapa peste ochi,
astfel trece printre ceilalţi
fără ca vântul să-i tulbure veşmintele.

Tigrul bătrân,
stăpân al ţinutului,
ameninţat este. Săgeţi după săgeţi
slobozite în el; vârful lor otrăvit,
atras de blana strălucitoare –
dar niciuna,
niciun vârf nu-i atinge pielea.

Vântul mângâie cercul de lăstăriş
înverzit de deasupra, frunzele
de pe ramurile pomului întinse
spre cer. Vântul de jos, ca un colţ de iarbă.
El le-aduce cuvintele celor rămaşi în locuinţă,
el le duce cuvintele celor ieşiţi din locuinţă.

Nici nu mai ştie de când este ţintuit,
pe piele ce preţ i s-a pus,
mâini câte-au căzut de pe arc,
tolbe golite de săgeţi
umeri câţi au schimbat.

Săgeată cu pană de vultur

Cât ar dori vânătorul
să-i intre în piele,
în pielea de tigru să joace
în faţa semenilor!

Din miezul vântului a ţâşnit o săgeată
cu pană de vultur drept cârmă –

Săgeţi după săgeţi
trimite spre el,
vârful lor otrăvit îi caută pielea,
dar niciuna,
niciun vârf nu-l atinge.

inima cui printre coaste o caută
nimeni nu ştie. Nici vulturul, nici vântul!
Trece prin miezul pietrei ca şi cum ar fi gol
săpat de gheaţa a nu ştiu cărui fir de apă –

Nu se mai ştie de când este ţintit,
pe piele ce preţ i s-a pus,
mâini câte-au căzut de pe arc,
tolbe golite de săgeţi
umeri câti au schimbat.

inima cui printre coaste o caută
nimeni nu ştie. Nici vântul, nici vulturul!
Trece prin copacul cu vârful proptit în cer,
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Vântul mi-a învelit oasele cu piele,
calul m-a purtat peste ape și nori
cu daruri ușoare și grele
pentru părinții bătrâni,
spatele lui m-a adus înapoi.

Ritual cu cal
Nu de la cal s-a luat păr să se lege
noduri pe funie,
nu din coama lui înnebunită de vânt,
ci din pletele tale,

În ţarcul de nuiele de mesteacăn,
pentru cel care ţine calul,
cu calul împreună s-a întors
cel care ţine capul

să-ţi numere anii şi zilele
câte ţi-au mai rămas
strânse într-o singură mână.
Te-au ales cel care ţine calul
şi cu calul împreună te-au dus
în ţarcul de nuiele de mesteacăn,
numindu-te cel care ţine capul.

Gaură neagră
Între discul soarelui şi discul lunii
stă discul găurit. Prin el trece vântul
de sus. Prin el iese vântul de jos. Este prins
pe spatele omului ca o gaură neagră.

Nu peste cal s-a fluturat
crenguţa de mesteacăn,
ca să-i îndemne aburul alb să iasă din trup,
nu peste coama lui înnebunită de vânt,
ci peste umerii şi pletele tale,
ca aburul alb să iasă din piept,
să zboare de pe limbă
piatră vie –

Când stai, îţi joacă pe spate;
când joci, îţi cântă prin piept;
când deschizi ochii, îţi cere să treci prin el;
când închizi ochii, îţi cere să ieşi prin el.

Fii capul şi calul coada!

Doamne, cine l-a prins de veşmânt,
chiar în dreptul inimii? Frunza cade
la rădăcina pomului. Ea prin ce disc găurit trece
să lege rădăcina de mugurul nou?

- Dintr-o singură lovitură mi-au frânt coloana,
mi-au despărțit vertebrele fără să curgă sânge,
m-au jupuit fără ca picătură de sânge
s-atingă pământul,
oasele, unul câte unul, mi le-au scos și
așezat pe propria-mi piele,
carnea și sângele mi le-au împărțit,
până în zori mi le-au mâncat și băut.

Şi şarpele, toamna, se retrage în pământ,
ca primăvara să iasă la soare;
chiar şi el îşi schimbă pielea,
deşi stă sub casa aceluiaşi stăpân.
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Gheorghe Glodeanu
Joseph Campbell ;i fascina\ia miturilor
Reputatul cercetător al miturilor Joseph Campbell
(1904-1987) este autorul unei opere impresionante, din
care unele titluri au fost traduse și în limba română:
Eroul cu o mie de chipuri (2015), Căi ale fericirii.
Mitologie și transformare personală (2015), Puterea
mitului (2020), Istoria și legendele Sfântului Graal.
Simbol, magie și mister în miturile arthuriene (2020).
Puterea mitului este un amplu volum de interviuri
realizat de Bill Moyers, jurnalist la posturile de
televiziune CBS și PBS, cu Joseph Campbell. Versiunea
în limba engleză a cărții a apărut în 1988, iar traducerea
românească a văzut lumina tiparului la Editura Trei, în
2020, în tălmăcirea Adrianei Trandafir. Amplul dialog
dintre cei doi oameni de cultură conține opt secțiuni:
Mitul și lumea modernă, Călătoria spre interior, Primii
povestitori, Sacrificiu și fericire, Aventura eroului,
Darul zeiței, Povești despre dragoste și căsnicie și
Măștile eternității. Convorbirile se dovedesc importante
deoarece explică viziunea despre mituri a cercetătorului
și rezumă substanța cărților sale.
Din Nota editorului semnată de Betty Sue
Flowers aflăm că întâlnirile dintre Bill Moyers și Joseph
Campbell au avut loc în perioada 1985-1986 la Ferma
Skywalker a regizorului George Lukas și la Muzeul de
Istorie Naturală din New York. Din amplul material
filmat, postul PBS a realizat un serial de șase ore. Ideea
elaborării unei cărți s-a ivit ulterior, din necesitatea
firească „de a oferi acces la acest material nu numai
telespectatorilor serialului, ci și cititorilor lui
Campbell”. În editarea lucrării, Bill Moyers a vrut să
rămână fidel „fluxului conversației originale”. În același
timp, a dorit să introducă și o serie de informații
suplimentare. Drept consecință, volumul de interviuri
nu este gândit să fie doar o reproducere a serialului de
televiziune, ci ca o completare a acestuia. Bill Moyers
insistă pe problemele fundamentale ale miturilor, iar
Joseph Campbell răspunde la întrebările competente ale
interlocutorului său.
În Introducerea cărții, Bill Moyers realizează o
competentă incursiune în universul lucrării. Reporterul
vorbește despre marile teme mitologice înrădăcinate în
nevoile umane și se întreabă dacă omul modern mai are
nevoie de mitologie. În ce măsură întâmplările povestite
de mituri mai sunt relevante pentru individul de azi?
Ceea ce nu știu cei mai mulți este faptul că vestigiile
antichității împânzesc credințele noastre asemenea
cioburilor dintr-un sit arheologic. Reporterul vorbește
despre impactul lucrărilor lui Campbell asupra
cunoscutului regizor George Lucas. Acesta a fost
influențat de opera mitografului atunci când a realizat
celebra serie Războiul stelelor. Nu întâmplător, ferma
cineastului se numește Skywalker. Vizionând
ecranizarea prietenului său, istoricul religiilor a
descoperit marile teme și motive mitologice antice

existente pe peliculă. Plin de entuziasm, Campbell a
afirmat că Lucas „a adus cea mai nouă și mai puternică
schimbare de perspectivă” asupra poveștii tradiționale
a eroului. Utilizând un limbaj modern, el a reușit să
transmită un mesaj identic cu Goethe în Faust, faptul
că „tehnologia nu ne va salva” și că mașinăriile noastre
nu sunt de ajuns. Trebuie să ne bazăm pe intuiția
noastră, chiar dacă acest lucru pare un afront la adresa
cugetării. Scopul nu este negarea rațiunii, ci acela de a
controla sălbaticul din noi. Călătoria eroului nu este
zugrăvită ca un act de curaj, ci ca „o viață trăită în
scopul descoperirii de sine”. Țelul final al călătoriei nu
trebuie să fie nici eliberarea și nici extazul pentru sine,
ci dobândirea înțelepciunii și a puterii de a-i ajuta pe
ceilalți. Diferența dintre o celebritate și un erou este
văzută în faptul că celebritatea trăiește doar pentru sine,
în timp ce eroul acționează în numele colectivității.
Campbell a fost un mare cititor, care privea viața ca o
imensă aventură. Nu întâmplător, a considerat că „una
din căile sigure de înțelegere a lumii trece prin cuvântul
tipărit”. Bazându-se pe o foarte bună cunoaștere a
operei mitografului, paginile din Introducere reprezintă
un reușit exercițiu de admirație ce reconstituie portretul
spiritual complex al savantului.
Bill Moyers l-a întâlnit pe Joseph Campbell la
senectute, când a avut inițiativa să realizeze o serie de
dialoguri cu mai multe minți luminate ale timpului. A
înregistrat două episoade în incinta Muzeului de Istorie
Naturală din New York, iar emisiunea s-a bucurat de un
succes atât de mare, încât numeroși spectatori au
solicitat transcrierea convorbirilor. De aici ideea cărții,
dar și dorința de a explora ideile cercetătorului „mai în
profunzime și mai sistematic”. Moyers l-a cunoscut pe
Campbell în calitate de profesor, un pedagog care
cunoștea foarte bine folclorul internațional și imaginarul
din mai multe limbi. Dorința de a împărtăși comoara
spirituală deținută de către cercetătorul miturilor a
inspirat serialul de la postul PBS și această carte. Ca
dascăl, savantul a pledat prin puterea exemplului, nu a
încercat să îi convingă pe oameni. Cercetătorul a
resimțit din plin bucuria de a învăța și de a trăi. Mai
mult, a reușit să trezească imaginația adormită a
celorlalți. Ideea care îi ghida munca era aceea de a găsi
„punctele comune ale temelor din miturile întregii lumi,
acestea indicând că în psihicul uman există nevoia
constantă a unui centru al principiilor profunde”. Din
păcate, omul modern a dezgolit pământul de mistere.
Drept consecință, gazetarul se întreabă ce o să ne mai
hrănească imaginația.
Prima secțiune a convorbirilor dintre Joseph
Campbell și Bill Moyers se intitulează Mitul și lumea
modernă. În fruntea textului se găsește un citat elocvent,
în care cercetătorul își exprimă credința că oamenii nu
caută sensul vieții, ci senzația de a fi vii, în așa fel încât
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„experiențele vieții din planul pur fizic să rezoneze cu
adâncurile ființei și realității noastre și să ne ofere
extazul de a fi vii”. Cu alte cuvinte, totul se reduce la
extazul de a trăi. Miturile sunt cele care ne învață că
putem să ne întoarcem înspre interior, în felul acesta
devenind posibilă înțelegerea mesajelor din spatele
simbolurilor. Omul modern trăiește într-o lume puternic
desacralizată, interesul pentru mituri explicându-se prin
faptul că ele ne transmit diferite mesaje. Ele sunt
povești despre înțelepciunea vieții. Interesul pentru
mitologia comparată a apărut în momentul în care, în
copilărie, Campbell a descoperit miturile amerindiene.
Ulterior, a început să fie interesat de hinduism, unde a
regăsit aceleași povești. Temele sunt atemporale, spune
cercetătorul, doar inflexiunile sunt legate de cultură.
Miturile oferă niște modele de viață, afirmă Campbell.
Doar că aceste modele trebuie adaptate la timpurile pe
care le trăim.
Asemenea unor savanți precum Mircea Eliade,
Roger Caillois, Roland Barthes, Pierre Brunel sau
Jérȏme Garcin, Joseph Campbell se oprește și la câteva
dintre miturile lumii moderne. Dintre acestea, sunt
amintite automobilele, avioanele, computerul și armele.
Îndeosebi avioanele și automobilele sunt mașinării care
au pătruns deja în lumea lui Oneiros, marcând ideea
desprinderii de teluric. Asemenea păsărilor, aeronavele
simbolizează „eliberarea spiritului din robia
pământului, așa cum șarpele simbolizează robia
pământului”. Pe lângă avion, și automobilul îi conferă
omului puteri mitice. Din păcate, în această nouă
mitologie intră și armele ce întruchipează moartea.
Perspectiva mitologică este identificată și într-o
ecranizare de succes precum Războiul stelelor, care
ilustrează parcă cuvintele apostolului Pavel: „Lupt
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împotriva stăpânirilor și puterilor”. Discutând maniera
în care computerul a schimbat viața omului modern,
Campbell afirmă că fiecare religie este considerată „un
fel de software cu propriul său set de instrucțiuni”.
Vorbind despre mitologiile omului modern,
Campbell face o afirmație importantă. Lucrurile se
schimbă prea repede azi pentru a fi mitologizate. Altfel
spus, miturile apar și dispar într-un ritm foarte accelerat.
Cu toate acestea – consideră Campbell –, individul nu
trebuie să trăiască fără mituri, ci „trebuie să găsească
un aspect mitic care are legătură cu propria lui viață”.
În viziunea savantului, miturile îndeplinesc patru funcții
majore. Prima este funcția mistică, „prin care ne dăm
seama de miracolul universului și de miracolul ființei
umane, minunându-ne în fața acestui mister. Mitul ne
deschide către dimensiunea misterului, către
conștientizarea misterului din spatele tuturor formelor”.
Omul ia legătură cu misterul transcendent prin
împrejurările concrete ale lumii reale. Cea de a doua
funcție este dată de dimensiunea cosmologică, de care
se ocupă știința. Potrivit acesteia, „mitul îți arată forma
universului, dar într-un fel care îi pune misterul în
evidență”. Funcția sociologică rezidă în „susținerea și
validarea unei anumite ordini sociale”. Campbell afirmă
că acest atribut al mitului a preluat conducerea în lumea
noastră. El vizează legile etice, care vorbesc despre felul
în care ar trebui să fie viața în societate. În sfârșit,
funcția pedagogică este „cea care îți arată cum să-ți
trăiești viața de om în orice circumstanțe. Miturile te
pot învăța asta”.
Puterea mitului este o carte fascinantă, care oferă
o perspectivă generală asupra vieții și operei lui Joseph
Campbell, sintetizând principalele idei prezente în
cărțile acestuia.
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Teodora Elena Weinberger
Contribuții valoroase la monografia unei creații de excepție
Personalitate culturală de excepție, Horia Bădescu
a pornit, cu mult timp înainte, pe un drum al său bine
definit, pentru ca ulterior, ignorând toate „coordonatele”
postmodernismului actual, să rămână fidel principiilor
sale. Conform propriilor afirmații dintr-un scurt răspuns
la o anchetă a revistei „Steaua”, s-a dorit un conservator
în spirit eminescian, prețuind şi valorificând trecutul
cultural, considerând literatura „un contract social care
are mereu în vedere dăinuirea din perspectiva valorilor
perene ale umanității” („Steaua” nr.5 / 2021, p. 16).
Aceasta deoarece există o modernitate eternă,
caracteristică creatorilor valoroşi, care rezistă oricăror
schimbări de stil sau mentalitate, importantă fiind
valabilitatea mesajului transmis umanității.
Un astfel de scriitor complex în tradiționalismul
său modern s-a întâlnit cu un critic format la şcoala
celor mai elevate spirite umaniste pe care le-a cunoscut
cultura română a vremii sale. Alexandru Zotta, ancorat
deplin în actualitatea perioadei moderne şi postmoderne
din postura de „cronicar al Nordului”, este însă în
acelaşi timp un căutător nostalgic al esenței eterne a
literaturii, întrupată în forme perfecte – spre împlinirea
mult amintitei funcții metanoietice. Prin urmare, era de
aşteptat ca scriitorul profund Horia Bădescu să-şi
regăsească, la timpul oportun, exegetul capabil să-i
pătrundă întreaga complexitate a viziunii existențialiste
expuse, de-a lungul unei cariere artistice recunoscute şi
în spațiul francofon, atât în poezie, cât şi în proza
poematică şi memorialistică, sau în substanțialele sale
eseuri despre misiunea poeziei.
Apărută în 2021 la Editura TipoMoldova, lucrarea
lui Alexandru Zotta, Exerciții de admirație. Ȋnsemnări
despre creația lui Horia Bădescu, ne reține de la
început atenția prin titlul ce evidențiază, fără niciun
echivoc, atitudinea criticului vizavi de locul acordat
autorului analizat în acest demers. Volumul este
structurat în mai multe capitole (unele eseuri anterior
publicate în reviste literare) urmărind analiza tuturor
segmentelor operei creatorului clujean, cel mai amplu
– Pământul și cuvântul – fiind dedicat vastei sale opere
poetice. Pornind de la titlul La poarta cuvântului dat
primului volum al antologiei poetice Cărțile viețuirii
publicată de Horia Bădescu la Editura Eikon în 2014,
criticul sondează resorturile mitice ale viziunii
generatoare a unui discurs liric unic acum, într-o
literatură preponderent a negării metafizicului. Această
resursă mitică provine tocmai din misterele eleusine ale
antichității greceşti, aşa cum se poate observa încă din
volumul de debut al poetului, Marile Eleusii, din 1971
şi în legătură cu aceasta Alexandru Zotta decantează
dramatismul liric bădescian: „Prin descinderea la
Eleusis poetul descoperă, odată cu dimensiunile viziunii
organice despre lume [...] şi fatalitatea morții” (p. 11).

Aşa cum sesizează criticul, viziunea poetului se
întemeiază pe relația dintre ceea ce i-a fost dat ființei
prin naştere şi ceea ce a dobândit, prin experiența vieții:
natural (pământul) şi spiritual (cuvântul), cele două părți
constitutive ale ființei. Cele două părți au un statut
diferit, deoarece: „Ceea ce i se dă Ființei şi se poate lua
reprezintă condiția ei naturală şi aceasta aparține
pământului; ceea ce rămâne este condiția ei spirituală şi
ea aparține cuvântului” (p. 13). Dramatismul liric
produs de conştientizarea efemerității ființei poate fi
contracarat de iubirea adevărată, spiritualizată, care mai
poate da ființei iluzia eternității, consolând-o în fața
inexorabilului timpului şi al morții: „Esențială în
menirea ființei, căreia îi imprimă sensul continuității
vieții, destinația creatoare, naturală şi spirituală a
erosului devine [...] adevărată poartă spre sacralitate”
(p.15). Misiunea creatoare a ființei, realizată prin
intermediul Iubirii, dă sens atât Vieții, cât şi Artei.
Ȋn plan stilistic, Horia Bădescu utilizează un
limbaj mitic şi metaforic, prin pregnanța unei metafore
revelatoare (în tradiție blagiană), care unifică
dimensiuni umane şi cosmice, întreținând organicitatea,
sau, uneori, într-o sintagmă precum eternitatea
trecătoare termeni contradictorii sunt conciliați spre a
ajunge, conform lui Alexandru Zotta, „la rădăcinile
limbajului poetic” (p. 20). Ȋn plus, plasticitatea
imaginilor auditive sporeşte muzicalitatea internă a
poeziei, în portretele metaforice ale ființei iubite care
este „ca o stea cântând”. Sinestezia modernă este şi ea
prezentă, dar exegetul surprinde mai ales rolul simțului
olfactiv în crearea unei evocări memorabile, complexe,
a iubitei trecând prin anotimpuri din poemul A fost
cândva, demult, într-o vară.
Ȋn acelaşi capitol despre Cărțile viețuirii sunt
redate influențele asimilate creator de către Horia
Bădescu, subcapitolul Fascinația marilor modele fiind
destinat prezentării performării pe care poetul a operato în cazul formelor clasice pe care nu le evită, ci
dimpotrivă, le exersează adaptându-le la conținutul deja
propriu, asumat – al căutării sensului ființării umane în
drumul acesteia întru moarte. Alexandru Zotta constată,
în cazul multora dintre poeziile din ciclurile primului
volum al antologiei, reluări ale structurii sonetului
shakespearian, ecouri moderne blagiene, barbiene,
argheziene (în Marile Eleusii din 1971 şi reluate în
Exerciții de supraviețuire din 1991), dar şi armonii ale
liricii populare adecvate diferitelor etape parcurse de
eros: colind, descântec sau blestem (în ciclurile Cântece
de viscol, Cântece amare şi Anonimus publicate între
1976 şi 1977). Dintre acestea, îndeosebi abilitatea
bădesciană în mânuirea tehnicilor şi esențelor
folclorului autohton este apreciată de exeget, care
subliniază „capacitatea gândirii populare de a valoriza
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dimensiunile existenței, de a înțelege rolul şi rostul
Ființei în univers” (p. 27).
Pentru volumul al doilea al Cărților viețuirii,
denumit de autor potrivit unuia dintre ciclurile incluse
– Furcile caudine, modelele performate de poet sunt
analizate separat în două subcapitole, aceste modele
constituind adevărate arhetipuri universale. Arhetipul
„înțeleptului” este prezent în ciclul poetic Apocrifele
regelui Solomon (aparținând ciclului Recurs la
singurătate din 1982), preluat din Biblie şi suferind
modificări auctoriale prin actualizare, prin coborârea
arhetipului în realitatea orbirii, a valorilor răsturnate sau,
potrivit formulării lui Alexandru Zotta, „coborârea
înțeleptului în cetate”. Ȋn acest ciclu, Horia Bădescu
exploatează resursele limbajului sapiențial prin
proverbe, fabule şi paradoxuri, dar este reluată şi
concepția biblică potrivit căreia iubirea spiritualizată,
sacralizată, întâlnindu-se cu înțelepciunea, poate lupta
contra morții. Ciclul Viața de fiecare zi a domnului
Quijote (aparținând volumului Furcile caudine din
1991) reactivează arhetipul celebru al lui Cervantes, cavalerul rătăcitor, eşuând în acțiunile sale naivtemerare -, devenit un „vizionar” parodizat, în discursul
căruia exegetul recunoaşte inspirat similitudini cu
discursul ironic hamletian, dus până la virulența
pamfletului ce atacă realul decăzut iremediabil. Totuşi,
recuperarea „idealității” este sugerată de poet prin vocea
lui Don Quijote reflectând existențialist asupra
posibilității de învingere prin Artă, ca şi prin Iubire, a
Istoriei şi a Timpului: „sub clipa care-ncet, încet ne
toarce/ ne scade umbra pururi pe pământ / și doar
cuvântul ne rămâne fiu / celui pierdut să-i dea conturul
viu”, sau, în termenii exegetului „Prin condiția de fiu
cuvântul dobândeşte o îndreptățire egală celei organice
la continuitatea vieții” (p. 37). Astfel, unitatea de
viziune a poeziei lui Horia Bădescu se confirmă prin
reluarea „relației fundamentale a liricii [...]: pământul
şi cuvântul”. Am putea adăuga că eternizarea spre care
năzuieşte ființa umană se realizează atât prin rodire în
trup, cât şi în spirit, precum susținea concepția
platoniciană din Banchetul – referitoare la Iubire ca
sens al Vieții sau al Artei.
Revenind la primul volum al antologiei,
Alexandru Zotta comentează în subcapitolul Regândind
„unitatea metafizică a lumii” ciclul din 1987
Anotimpurile în spirit heideggerian, dar şi ca o replică
la extincția cosmică imaginată magistral în
eminescianul Memento mori – aceste paralelisme
apărând în poemul bădescian Iarnă sarmată.
Considerându-l ca o revenire a poetului la matricea
mitică eleusină, presimțiri funeste sunt detectate în tot
acest ciclu al anotimpurilor, asimilat organic cu un ciclu
al vârstelor ființei, ca o înaintare spre destrămarea de
neocolit. Criticul consemnează armonii similare cu cele
eminesciene ale melancolicei Peste vârfuri prin repetiții
intensificatoare în poezia Tot mai încet: „Tot mai încet
lumina se lasă peste burg, / tot mai aproape suntem co clipă de amurg/ [...] / tot mai aproape suntem c-o
vorbă de tăcere” şi imagini auditive grave în Labuntur
anni: „Ah cornul, cornul anilor sunând!”. Singurele
soluții de păstrare a iluziei veşniciei, a miracolului vieții
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sunt acum oprirea, tăcerea şi uimirea, dar şi strigătul
ființei însingurate în fața inevitabilului.
Tot din primul volum sunt apreciate recuperări ale
lirismului baladesc în forma sa originară, ciclul Starea
bizantină din 1983 plasând baladescul mai mult în
spații orientale, prin evocarea melancolică a
civilizațiilor uitate sau inspirația din poezia trubadurilor
provensali, dar nu lipsesc nici figurile princiare ori
voievodale. Exegetul asociază deosebita performare
estetică a baladei cu o „anumită predispoziție spre
baladesc, explicabilă probabil prin vechi obârşii valahe,
în spiritualitatea cărora se situau la mare preț dimensiuni
aristocratice” (p. 49). Dar şi cu această ocazie, mesajul
lui Bădescu vizează actualitatea prin revolta împotriva
cenzurilor ideologice ale vremii, utilizând simboluri
sugestive precum „diligența” sau „căruța de poştă” cu
semnificații tragice ale timpului şi destinului ostil. De
o interpretare separată au parte Baladele mongoloine
(care la început au aparținut tot Stării bizantine) redând poezia baladescă cu o tonalitate diferită, dintr-o
lume bahică şi erotică a studenției clujene, de aceea
aceste balade sunt subsumate „poeziei goliardice” care
cultivă, încă din timpul poeziei orientale antice, preluat
apoi în Evul Mediu de trubaduri – motivul trăirii cu
intensitate a clipei (carpe diem). Toposul desfăşurării
acestor balade este crâşma lui Mongolu din oraşul
studențesc ardelean pe care poetul îl aureolează tandru
când „proiectează halouri medievale peste o realitate
locală şi înconjoară cu conture cavalereşti figuri de
tineri visători” (p. 54). Aceleiaşi poezii a trăirii cu
nonşalanță a clipei prezente îi aparține ciclul Cartea cu
șolticării, în care modelul suprem, pe lângă poveştile
lui Chaucer sau lumea orientală, este poetul vagabond
medieval Francois Villon, căruia îi şi este dedicată o
baladă scrisă în stilul nonconformistului francez,
presărând înțelepciune cu un limbaj umoristic şi
paremiologic. Poezie goliardică reprezintă şi ciclul
Starea de veghe, umorul evoluând spre satiră şi portrete
caricaturale groteşti menite a reliefa defecte umane şi
societale. Ȋn finalul acestui periplu carpe diem,
Alexandru Zotta nu uită să plaseze balada De iuventute
(2011), care concentrează într-un vers memorabil
(omonim cu titlul volumului din 2011) exaltarea anilor
magici ai studenției: „E toamnă nebun de frumoasă la
Cluj”.
Pe lângă reluările şi performările formelor
clasicizate, Horia Bădescu are deosebitul merit de a fi
creat o specie lirică proprie, ronsetul, rezultat al
simbiozei sonetului cu rondelul, ambele poezii
renascentiste cu formă fixă, exprimând sentimente de
venerație, idealuri cavalereşti. Ȋn volumul al doilea al
antologiei, ciclul Ronsetelor (publicat în 1995)
foloseşte această formă fixă cu o muzicalitate aparte,
adaptând conținutul la actualitate. Criticul găseşte o
continuitate la ciclul Anotimpurilor, prin prezentarea
melancolică a efemerității vieții, în plus adăugându-se
o gândire critică ce dezvăluie angoase moderne
provocate de o societate desacralizată care şi-a pierdut
reperele. Repetiția specifică rondelului creează, aşa cum
sesizează Alexandru Zotta, leitmotive ce constituie
avertismente, după caz, pentru ființă sau societate.
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Dintre cele adresate ființei aflate la ceas de bilanț final
sau de declin ireversibil, impresionante sunt cel din
poezia ce deschide ciclul: „Cu viața ta poți spune ce-ai
făcut?” (Ți s-a părut sau nu ți s-a părut), precum şi
îndemnul la reflecție şi răgaz „măsoară-ți pașii, iarna
e aici” (din poezia Taci tot mai mult, ți-e tot mai greu
să zici). Avertismentele adresate lumii transformă
poeziile în veritabile pamflete cu sentințe devastatoare:
„Lume bolnavă într-un veac bolnav”, pe care acum leam putea considera premonitorii.
Cel de-al treilea volum al Cărților viețuirii,
denumit De la o zi la alta, este analizat în al doilea
capitol al monografiei, Metaforă. Metafizică.
Metanoia, datorită modificărilor suferite în universul
imagistic al lui Horia Bădescu, reliefând de această dată
„confruntarea tensionată cu finitudinea”. Tot aici este
integrat şi ultimul ciclu poetic din volumul al doilea,
Ziua cenușii (2000), al cărui titlu metaforic „plasează
intervalul de asfințit al ființei în condiția dramatică a
calvarului cristic” (p.69) şi în care sacralitatea regăsită
altădată în erosul exaltărilor juvenile este căutată cu
înfrigurare în Istoria refractară, lipsită de spiritualizare,
prefigurând Apocalipsa. Metafora bădesciană este acum
încărcată de ironie amară şi tragism, ilustrând
paralelisme între suferința umană şi cea cosmică; doar
astfel ființa recuperează dimensiunea metafizică şi odată
cu ea sensurile existențiale, metanoieticul (revelația)
integrând sacrificialul. Ciclurile Abatoarele tăcerii
(2006) şi Miradoarele abisului (2010) sunt pătrunse de
aceeaşi însingurare a ființei aflate aproape de
confruntarea cu acel „dincolo”, persistând pustiul şi
tăcerea. Ȋn configurarea acestui spațiu învăluit în mister,
exegetul prezintă ingenioasele procedee lexicale ale
poetului (asemenea celor eminesciene din imaginarea
pregenezei în Scrisoarea I) prin crearea unor
substantive ale „neantului” doar ataşând un prefixoid al
absenței: „fără-de-chipul”, „fără-de-mâinile”. Aceste
procedee le întâlnim şi în ciclul O-ntreagă zi (2010)
dedicat părinților trecuți în eternitate. Alt procedeu
specific acestei etape a liricii lui Horia Bădescu este
discursul interogativ care „plasează cunoaşterea la
limita cu necunoscutul [...] Ȋn acest mod poezia
facilitează perceperea unor entități situate pe alt nivel
de realitate” (p. 79). Acest parcurs spre necunoscutul de
„dincolo” se completează cu ciclul Silogismele
drumului (2006), în care discursul poetic esențializat
echivalează metafora cu raționamentul silogistic – de
esență matematică - conținând premise şi concluzii
deseori contradictorii, paradoxale – indicând trecerea la
alt nivel de realitate. Memorabilă în acest sens este
meditația biblică înscrisă într-unul din aceste silogisme,
reflectând accederea la Ființă prin modul în care ființa
umană este capabilă să-şi găsească, mergând pe drumul
său, adevărata cale.
Capitolul Un exercițiu de admirație redă
caracteristicile unui volum mai nou de poezii,
Decameronice, publicat de Horia Bădescu ulterior
antologiei, în 2017 la Editura Şcoala Ardeleană.
Revenind asupra modalităților poetului de a readuce în
actualitate forme şi arhetipuri ale literaturii universale,
Alexandru Zotta constată, de această dată, translatarea
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modelului toposului Decameronului lui Boccaccio
asupra liricii erotice, în scopul recuperării prin amintire
şi al păstrării într-un „univers erotic” alveolar – a
trăirilor de neuitat ale tinereții din perspectiva senectuții
nostalgice. Discursul liric realizează continuitatea cu
creația anterioară, prin sinteza performării unor structuri
vechi, amestecând baladescul în spiritul parodic al lui
Villon cu ecouri ale liricii patetice neoanacreontice şi
balade erotice în stil bizantin, deopotrivă cu ritualicul
de esență religioasă.
Aşa cum am mai afirmat, practica poetică este
complinită la Horia Bădescu de o teoretizare filosofică
a condiției poeziei, mai cu seamă în contextul actual
dificil şi bulversant. Acestei preocupări filosofice a
poetului-cercetător, Alexandru Zotta îi consacră
capitolul Poezia și nevoia de idealitate, care rezumă
cele mai importante probleme dezbătute de către
Bădescu în comunicările ştiințifice susținute între 19942014 la Bienala Internațională de Poezie de la Liège,
precum şi în interviurile cu renumiți confrați în ale
poeziei, francofonă (Dominic Daguet, Gèrard Bayo) sau
românească (Paul Aretzu), toate acestea adunate în
volumul Dacă Orfeu.... publicat în 2015 la Editura
Limes. Ideea principală, reluată deseori, este cea legată
de misiunea poeziei de a revela Sensul pierdut al Vieții
omului actual, prin întâlnirea cu Absolutul, spiritualul,
conținute în „puterea interioară a iubirii” idealizate de
actul poetic în acelaşi timp orfic şi profetic. Meditațiile
referitoare la condiția poeziei, la resursele ei divine, se
sprijină la Horia Bădescu şi pe un remarcabil fundament
ştiințific prilejuit de publicarea tezei sale de doctorat
Memoria Ființei. Poezia şi sacrul (apărută întâi în
franceză în 2000, apoi la Editura Junimea în 2008).
Grație carierei sale diplomatice de succes din
Franța, activitatea literară a poetului clujean este
recunoscută îndeosebi în spațiul francofon, cele mai
multe exegeze elogioase provenind de acolo,
receptându-i pozitiv poezia profund filosofică, dar şi
proza lirică şi simbolică, şi nu în ultimul rând eseistica.
Toate receptările cuprinse în volumul Reflexe
francofone, publicat în 2018 la Editura Şcoala
Ardeleană, sunt parcurse în capitolul Receptarea
francofonă a unui scriitor român, evidențiindu-se cele
mai reprezentative referințe critice, începând cu
volumele de poezii Le visage du temps (1993) şi Le
fer des epines (1995). Aprecierile analiştilor Gerard
Bayo, Jean Poncet sau cea a poetei Luc Norin sunt
despre sensibilitatea, înțelepciunea cuprinse în limbajul
esențializat al poeziei lui Horia Bădescu, conferindu-i
acesteia o funcție soteriologică. Studii de sinteză au fost
de asemenea realizate, cel mai important exeget, Max
Alhau, spunând că poezia autorului român conține „un
mesaj omenesc şi lucid despre condiția noastră umană”.
Romanul Le vol de l’oie sauvage (Zborul gâştei
sălbatice), comentat de profesoara Prisca MamenguiOtouma de la Universitatea din Paris, a fost inclus de
către istoricul literar Pierre de Boisdeffre în Istoria
Literaturii Franceze. De o onoare similară a avut parte
şi lucrarea Memoria Ființei. Poezia şi sacrul (La
Mémoire de l’être) – în legătură cu care Andrea
Genovese afirma că Horia Bădescu asimilează poezia
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cu o „paradigmă ontologică” – două capitole din această
lucrare fiind integrate într-o Antologie mondială a
locuirii în chip poetic, alături de concepțiile unor iluştri
reprezentanți ai literaturii universale din perioada
romantică şi modernă.
Prin urmare, opera literară a lui Horia Bădescu nu
este exclusiv poetică, poezia fiind completată de o proză
în aceeaşi tonalitate ontologică, cuprinzând romane
poematice cu investigații psihologice şi substrat
filozofic, dar şi romane memorialistice şi de călătorie.
Unul dintre romanele sale cu răsunet în critica franceză
mai cu seamă, Zborul gâştei sălbatice (2015) a fost
considerat un roman dificil de decodat, integrabil
realismului magic sud-american. Ȋn capitolul O
fenomenologie a așteptării, Alexandru Zotta identifică
referitor la acest roman profund, o nouă valorificare a
modelului decameronic, cel mai important dintre
toposurile prezentate, Pavilionul, constituind un spațiu
al povestirii şi mai ales al revelațiilor, la care participă
mai mulți naratori-personaje. Acțiunea indispensabilă
genului epic este suplinită de tehnica povestirii, iar
atitudinile esențiale ce o însoțesc sunt tăcerea şi
ascultarea, generatoare de înțelepciune şi revelație.
Pavilionul reuneşte personaje care-şi destăinuie
traumele şi eşecurile. Ȋn antiteză cu acest spațiu
protector, salvator, este Fazaneria – teritoriul periculos
şi misterios prin interdicție, păzit de un plutonier
Costică, aşa încât putem spune că seamănă cu o carceră
sau cu un ținut al morții (poate fi realul ostil al Istoriei).
Dintre personajele romanului, exegetul evidențiază pe
omul simplu, achizitorul Manicea ce ipostaziază spiritul
popular cu înțelepciunea sa, acesta influențând
parcursul existențial al eroilor romanului, mai ales al
celor principali, Matei şi Maria. Un alt erou important
pentru destinul personajelor este doctorul Hristu Polizu,
locuitor vechi al turnului Pavilionului, încăperea sa
înțesată de cărți având forma atotcuprinzătoare a
hexagonului; acest doctor-mag
posedă abilități
enciclopedice, astrologice, dar şi haruri sapiențiale şi
profetice – folosindu-le spre binele celorlalți: „ajutândui să se ajute”. Criticul defineşte mesajul filosofic al
romanului ca o „fenomenologie a aşteptării”,
personajele aşteptând întâlnirea cu destinul, însă
aşteptarea este una activă, de căutare a soluției
salvatoare. Eroii principali, Matei şi Maria, îşi vor uni
aşteptările doar după cunoaşterea de sine, plenitudinea
consonanței răsplătindu-le aşteptarea, relevându-se
faptul că: „tocmai în această trecere din latență în
manifestare să se găsească cel puțin unul din sensurile
titlului acestei substanțiale cărți de reflecție asupra
ființei şi a vieții” (p. 128).
Publicat în 2020 la Editura Şcoala Ardeleană,
volumul memorialistic Căderea din rai este analizat în
capitolul O altfel de copilărie – în raport cu etalonul
Amintirilor din copilărie al lui Ion Creangă, această
comparație dovedind diferențe dramatice în cazul lui
Horia Bădescu, deoarece inocența copilului s-a
intersectat cu istoria brutală. Importante sunt
considerațiile referitoare la legătura osmotică a
viitorului scriitor cu natura satului natal argeşean, Aref
– „paradisul” copilăriei, această legătură punându-şi
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amprenta în viziunea creatoare, aşa cum s-a întâmplat
şi în cazul genialilor Shakespeare, Eminescu, Blaga.
Alexandru Zotta recunoaşte, de altfel, aceste ecouri ale
spațiului natal formator al personalității creatoare – în
animismul şi panteismul ulterioarelor poezii din Marile
Eleusii, în dezvoltarea simțului olfactiv ce va crea
imagini erotice memorabile, dar şi în romanul său
poematic inspirat probabil de admirația timpurie a
copilului Horia pentru zborul nesfârşit al acestor păsări.
Sunt reținute de către critic confesiuni esențiale ale
autorului, despre rolul valorilor durabile ale satului în
inițierea drumului său de „devenire întru ființă”, la care
a contribuit şi exemplul lui Lucian Blaga, cel care
spunea că „Veşnicia s-a născut la sat”. Mărturisita
pricepere la matematică pare a fi avut de asemenea
influențe mai târziu, în predilecția poetului pentru
formele fixe şi pentru silogisme. Ȋn acest context al
„raiului” rural sunt evocate figurile părinților (îndeosebi
aceea a mamei, deopotrivă fermecătoare şi puternică),
dascăli iubiți şi devotați comunității, dar şi sacrificiile
pe care le făceau în perioade deosebit de dificile ale
istoriei.
Cel mai recent volum de proză de călătorie al lui
Bădescu, Poduri şi vămi, apărut tot în 2020 la Editura
Şcoala Ardeleană, devine un prilej de activare a
propriilor memorii de călălorie ale exegetului, eseul din
capitolul final Et in Armenia ego... constituind o
evocare a unor locuri sacre şi monumente culturale sau
eroice, dar şi a unor oameni de teatru din Armenia. Titlul
capitolului, parafrază a celebrului dicton latin „Et in
Arcadia ego” (Şi eu am fost în Arcadia) conține de fapt
esența mesajului transmis, Arcadia - ținutul din Grecia
antică fiind utilizat în literatură pentru a desemna o
imaginară țară ideală, a fericirii. Din descrierile lui
Alexandru Zotta, aflăm că armenii îşi venerează cultura
şi limba, existând un monument al alfabetului armenesc
ca o „expresie a unității spirituale a poporului” (p.186);
de asemenea Armenia deține o bibliotecă impresionantă
cu zeci de mii de manuscrise rare. Este amintit şi un
impunător Mausoleu al Eroilor, cu o arhitectură plină
de simboluri ale idealurilor, recunoştinței şi speranței.
Astfel, monografia se încheie cu o reflecție despre iubire
de țară, agresivitate mondială şi găsirea soluției de
supraviețuire a popoarelor mici cu „istorii mari”- pe
care o descifrăm a fi rezistența prin cultură şi credință.
La fel considera şi Eminescu în publicistica sa politică,
atunci când îşi imagina o Românie ideală, unificată prin
coordonatele ei spirituale, identitare.
Pe tot parcursul lucrării sale monografice,
Alexandru Zotta demonstrează modul în care opera
literară a lui Horia Bădescu şi-a împlinit funcția de
revelație, de prefacere a ființei spre trepte superioare ale
conştiinței. Aşa cum ne-a obişnuit prin toate scrierile
sale, exegetul practică o critică de adâncime, cu o
sensibilitate a percepției ideatice şi filosofice a fațetelor
ontologicului şi cu o precisă recunoaştere a valorilor
estetice, spre dezvăluirea menirii - deopotrivă etică,
sapiențială şi estetică – a literaturii. De aceea, orice carte
semnată de profesorul Zotta constituie un reper pentru
cercetarea filologică actuală.
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Delia Muntean
Despre fascinația aventurii gnoseologice
În biografia spirituală a lui Gheorghe Glodeanu,
universitarul de astăzi, atracția pentru mitologie (implicit
pentru literatura fantastică) își face simțită prezența încă din
vremea uceniciei în preajma cărților. Cei dintâi „fiori” se
ivesc... in illo tempore sau, după cum ne mărturisește
exegetul: „de când mă știu”. Cu timpul, această preocupare
s-a maturizat, devenind profesiune de credință. Ea s-a
convertit în elaborarea unei suite de lucrări valoroase, utile
nu doar cercetătorilor în domeniu, ci și tinerilor în curs de
specializare: Fantasticul în proza lui Mircea Eliade – 1993;
Mircea Eliade. Poetica fantasticului și morfologia
romanului existențial – 1997; Avatarurile prozei lui Mihai
Eminescu – patru ediții; Coordonate ale imaginarului în
opera lui Mircea Eliade – două ediții; „Noapte de
Sânziene” de Mircea Eliade – două ediții; Orientări în
proza fantastică românească – 2014; Între real și imaginar.
Incursiuni în proza fantastică franceză a secolului al XIXlea – 2020; Rătăcind printre himere. O panoramă a
literaturii fantastice – 2020.
Prin anumite dimensiuni ale lor, cărțile amintite se
adresează, de fapt, tuturor celor pasionați de fenomenul
literar. Celor care știu să savureze cu voluptate clipele de
solitudine cărturărească. În cazul de față, domnul Glodeanu
le propune un fel de complicitate, o împreună-călătorie (de
aproape 650 de pagini) dincolo de cotidianul adesea
prozaic, înghesuit sub semnul rutinei ori mânat de tirania
urgenței. Îi invită – așa cum ne îmbie Vasile Igna prin
poemele sale – în intimitatea provinciei cărturarului. Le
dezvăluie semne ale realului și comportamente umane ce
scapă privirii imediate, reactualizează spaime, obsesii,
amenințări ce au strâmtorat dintotdeauna ființa „subt
vremi”, precum și modalități de asumare mai mult sau mai
puțin înțeleaptă a propriei condiții. Le aduce înainte
meditații privind libertatea, privind destinul, raporturile de
putere, generozitatea, eroismul, avansând totodată
conexiuni inedite între culturi și civilizații din varii epoci.
Lectorul care acceptă provocarea (și e greu să-i reziști
când mai pe fiecare pagină autorul presară – cu referire la
tezaurul mitologic, dar și la satisfacția spirituală promisă –
cuvinte/construcții precum „fascinant”, „mirific”,
„fabulos”, „încântător”, „miraculos”, „supremă delectare”,
„captivant”) are așadar numai de câștigat: întregul demers
se metamorfozează într-un autentic voiaj inițiatic, cu mari
șanse de prelungire dincolo de închiderea cărții. Aceasta
fiindcă volumul abundă în link-uri livrești care de care mai
tentante, cele mai semnificative regăsindu-se în bibliografia
finală.
Suntem preveniți că „fișele de lectură” puse acum la
dispoziție sunt însemnări aparținând „literatului avid de
cunoaștere, care nu a încercat să i se substituie folcloristului,
etnologului, cercetătorului miturilor sau istoricului
religiilor” (p. 9). Ele urmăresc îndeosebi traseul de la
mythos la logos, felul în care miturile au amprentat
literatura. De aceea, nu este deloc de mirare că volumul
începe și se încheie sub semnul lui Mircea Eliade (Aspecte

ale mitului, respectiv Mitul jertfei creatoare în dramaturgia
lui Mircea Eliade), a cărui operă, odată descoperită în
adolescență, a marcat definitiv destinul viitorului profesor
și exeget.
Biblioteca (sa) mitologică e structurată în șase corpuri
masive (I. Definiții ale mitului. Miturile Greciei Antice; II.
Miturile și literatura; III. Miturile literare ale Evului
Mediu; IV. Mitologiile omului modern; V. Mitologia
nordică; VI. Mitologia românească), fiecare raft fiind alocat
unei opere sau unui autor. Ne întâmpină atât nume
consacrate (Victor Kernbach, Gilbert Durand, Octavian
Paler, Joseph Campbell, Umberto Eco, Pierre Brunel, G.
Călinescu, Andrei Oișteanu ș.a.), cât și lucrări care, din
pricina unei difuzări mai restrânse, sunt mai puțin
cunoscute, deși se dovedesc contribuții relevante în
domeniu (Izabella Bejan-Krizsanovszki – cu Itinerarium in
Cucania; Liliana Gabriela Voș – cu Miturile și literatura.
Dimensiuni arhetipale ale creației în dramaturgia
contemporană românească).
Perspectivele din care sunt abordate miturile
particularizează autorii cuprinși în volumul de acum,
răspunzând în același timp unor posibile interogații: cum a
devenit omul ceea ce este azi; cum se explică rolul încă
activ al miturilor în unele societăți și influența lor asupra
comportamentului uman; de ce individul contemporan
simte nevoia să evadeze din timpul dat; cum reușește mitul
să se mențină – în forme estompate – în psihicul nostru;
cum poate dobândi lectura funcție mitologică?
De pildă, pentru Mircea Eliade, actualizarea ritualică
a unor evenimente din vremuri vechi îmblânzește anxietatea
curgerii, conferind totodată ființei umane puteri sporite în
supunerea spațiului și a naturii. Cum lucrările beletristice și
tratatele științifice au mai fost abordate de către exeget, ne
vom opri de astă dată la viziunea eliadescă asupra miturilor
elitei artistice. Sunt incitante, printre altele, unele corelații
între bulversările provocate de fiece nouă mișcare artistică
și reîntoarcerea lumii în haosul primordial – premisă a unui
nou reviriment, gata să desțelenească și să canalizeze întru
alte direcții energiile întemeietoare de lumi. Se vorbește, de
asemenea, despre dificultatea și ermetismul unor opere de
artă, consumatorul fiind obligat să traverseze o serie de
probe pentru a se iniția în secretul lor. Consecința: „Cu cât
un artist este mai inaccesibil, cu atât mai repede ajunge să
fie apreciat” (p. 34).
Fiecare capitol al Mitografii(lor) îmbie, pornind de la
o lucrare anume, înspre alte și alte scrieri, pretext pentru
semnatarul volumului să deschidă paranteze mai mult sau
mai puțin ample, în funcție de sensibilitatea afectivă și
intelectuală vizavi de obiectul supus atenției. Generează în
felul acesta numeroase încrengături, tot mai ispititoare (și
pentru autor, și pentru lector), domeniul părând aproape
imposibil de epuizat. (De altfel – stă consemnat în prefață
–, „multe probleme așteaptă să fie abordate într-o posibilă
continuare”.)
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mai eficient și anumite laturi ale individului uman); sau:
„una din căile sigure de înțelegere a lumii trece prin
cuvântul tipărit” (repr. la p. 183); sau: „oamenii nu caută
sensul vieții, ci experiența de a fi vii”, „consonanța dintre
experiențele noastre exterioare și cele interioare” (p. 183184); „există o conștiință în tot corpul. Întreaga lume vie
are conștiință” (repr. la p. 185); „Raiul și iadul se află în noi,
așa cum și zeii se află în noi” (p. 188).
O versiune particulară a raiului propune Izabella
Bejan-Krizsanovszki cu eseul Itinerarium in Cucania
(TipoMoldova, 2015), comentat de Gheorghe Glodeanu în
capitolul final al secțiunii Miturile literare ale Evului
Mediu. Avem de-a face – opinează mitograful – cu „iluzia
unui paradis compensatoriu, imaginat de către cei săraci, de
obidiții sorții, care visau la o viață îmbelșugată și lipsită de
griji” (p. 425). Este, altfel spus, o strategie de supraviețuire
a celor mulți, o evaziune într-o lume nerestrictivă, una a
toleranței depline, a trândăviei și a îmbuibării veșnice.
Mitologia nordică reprezintă pentru publicul român
un teritoriu exotic, puțin cercetat chiar și de către specialiști,
aceștia fiind preocupați îndeosebi de panteonul greco-latin.
Credem, de aceea, că incursiunile realizate de Gheorghe
Glodeanu ar putea stârni și alte minți. Popasurile de acum
au în vedere Cântecul Nibelungilor, Edda istoricului
islandez Snorri Sturluson (1179-1241) – publicată la noi în
anul 2019 (Ed. Herald, traducere de Radu Răzvan Stanciu),
care este atât un tratat de mitografie, cât și cel dintâi manual
de poetică din cultura europeană – și recenta traducere (din
anul 2020) în limba română a volumului Norse Mythology,
o culegere de narațiuni repovestite pentru lectorul din zilele
noastre de către Neil Gaiman.
Secțiunea a șasea, alocată abordărilor pe teren
autohton, are în prim-plan prezentarea perspectivei
călinesciene asupra celor patru mituri fundamentale
(pornind de la un capitol din Istoria literaturii române de
la origini până în prezent). Urmează considerații privind
studiul De la Zalmoxis la Genghis-Han de Mircea Eliade,
apoi o fișă de lectură a volumului Ordine și Haos. Mit și
magie în cultura tradițională românească, al lui Andrei
Oișteanu, unde găsim informații interesante și migălos
documentate despre plantele psihotrope (mătrăguna, laurul,
valeriana, cornul-secarei, macul, cânepa, iedera, măselarița,
talpa gâștei) și valorificarea lor în ritualurile magice ori în
scopuri terapeutice (v. „prăjitura morților” – p. 600-601).
Textele pentru Phoenix ale lui Șerban Foarță direcționează
instrumentarul analitic al criticului către poezie, stimulând
totodată fructuoase descinderi prin dicționare de simboluri
(al lui Victor Kernbach ori cel al lui Jean-Paul Clébert) și
mitologice (lucrarea lui Ivan Evseev), precum și în
universul imaginar al altor creatori români (Dimitrie
Cantemir, Mircea Eliade, Vasile Voiculescu, Ion Barbu,
Ștefan Augustin Doinaș).
Mitografii(le) se încheie, programatic, cu
surprinderea valențelor mitice ale unor creații eliadești, din
domeniul dramaturgiei de astă dată. Ca și în celelalte cazuri,
exegetul nu se limitează strict la operele supuse atenției,
fiind în permanență ispitit de conexiuni cu alte lucrări –
aspect care lărgește semnificativ aria de investigație,
reclamând continuarea într-un nou volum a „fișelor de
lectură”.
Cărturar autentic, preocupat de a fi la zi cu producțiile
editoriale serioase, Gheorghe Glodeanu simte nevoia să
împărtășească din propria bucurie a lecturii, invitând
cititorul la o fascinantă aventură gnoseologică.

În secțiunea dedicată studiului intitulat Infidelitățile
mitului. Repere hermeneutice (Editura Paralela 45, 2002),
aparținând Ilenei Marin, exegetul sintetizează considerații
privind rolul de intermediar al narațiunii mitologice între
„diferite planuri: divin-uman, inteligibil-sensibil, realreprezentat (imitat), invizibil-vizibil” (p. 91); scoate în
evidență deosebirile dintre mitologia primitivă
(„incoerentă”, „mistică”, dominată de afectivitate) și cea
clasică („închegată”, „rațională” – p. 91-92); comentează
funcția întemeietoare a sacrificiului și, pe urmele lui Gilbert
Durand, propune lectura mitului drept instrument esențial
pentru descifrarea creațiilor de artă, inclusiv a celor
științifice (p. 98).
Am găsit în Biblioteca mitologică a lui Gheorghe
Glodeanu și o lucrare mai aparte. Publicată în 2018 la Rao,
Mitologia explicată prin pictură a lui Gérard Denizeau
însoțește reproducerile a cincizeci de tablouri celebre cu
precizări privind sursele de inspirație ori legate de viziunea
artistului, avansează similitudini cu lucrări semnate de alți
creatori – fiecare tablou câștigând astfel o poveste proprie,
menită a stârni apetitul pentru mitologie al publicului
contemporan.
„Ce faci cu șansa de a nu trăi zadarnic?” este
întrebarea la care caută răspuns Octavian Paler în
Mitologii(le) sale subiective. Este un aspect ce-l preocupă
și pe autorul Mitografii(lor), rândurile din finalul studiului
potrivindu-se de minune cu menirea proiectului livresc
personal: „Cartea se încheie cu elogiul drumului. Un drum
făcut de Octavian Paler prin cultură, dar și în interiorul
labirintic al propriei sale ființe. Scriitorul recunoaște că
grecii antici reprezintă doar simple pseudonime. De fiecare
dată, el a vorbit, de fapt, despre sine însuși. Mitologii
subiective este cartea prin care Octavian Paler retrăiește
iluzia neoclasică a recuperării Eladei. Însetat de dragoste și
de consecvență, autorul caută ieșirea din labirintul propriilor
sale gânduri, iar arta elenă reprezintă firul Ariadnei, ce
corespunde nevoii sale de claritate” (p. 150).
Capitolul despre amazoane debutează cu o trecere în
revistă a particularităților acestora, preluate din
Dicționar(ul) de mitologie greacă și romană al lui Pierre
Grimal – ocazie pentru autorul Mitografii(lor) de a descinde
în critificțiunea timișorencei Adriana Babeți intitulată
Amazoanele. O poveste (Polirom, 2013). Caracterul
excentric al unei atari întreprinderi – consideră Gheorghe
Glodeanu – reiese nu doar din ineditul subiectului pe teren
autohton, cât și din maniera de lucru aleasă, cu evidente
trimiteri înspre tratatele militare. Strategia, musai să
recunoaștem, își are logica ei: „arta literelor și cea a armelor
se aseamănă și își împrumută una alteia din legi. Pe de-o
parte, sentiment, pasiune, aventură, exaltare, inspirație, har;
pe de alta, minte mereu trează, disciplină metodică, ordine
interioară, premeditare, coerență, măsură” (p. 18, ediție
Adriana Babeți). Universitarul evidențiază meticulozitatea
documentării, precum și rafinamentul narativ al exegetei.
Asemenea acesteia, adună „capturi” ce surprind conotațiile
dobândite de-a lungul vremurilor de numeroasele reciclări
ale amazoanelor (mai aproape de noi: spioană, divă, lider,
bad girl, garçonne, polițistă etc.).
Interviurile luate renumitului profesor de mitologie
la Colegiul „Sarah Lawrence” din Yonkers, New York –
prezentate în capitolul Joseph Campbell și fascinația
miturilor – conțin și ele idei ce merită atenția noastră.
Printre altele: singură, „tehnologia nu ne va salva”, deci e
nevoie și de intuiție (grație căreia am putea supraveghea
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Alexandru Zotta
Despre exegeza teatrului lui Matei Vişniec
Întârziată în raport cu poezia, începută mai întâi
în Franța, unde autorul s-a stabilit după 1987, preluată
în același registru și în România odată cu primele
reprezentații pe scenele naționale, exegeza creației
dramatice a lui Matei Vișniec este în plină desfășurare,
situaţie firească dacă ţinem seama că opera sa nu este
nici pe departe încheiată şi că ne poate întâmpina cu
numeroase împliniri, unele chiar surprinzătoare, întrucât
autorul dovedește o ingeniozitate de adevărat
„prestidigitator” al textului dramatic, de inventator de
module şi de combinaţii neaşteptate, creator de situaţii
dramatice revelatoare pentru condiţia umană
contemporană.
Cu toate acestea s-au adunat deja unele scrieri
despre creaţia lui, reflectând o percepţie adecvată a
multora dintre diversele ei aspecte. Dincolo de cronicile
și antologiile literare și critice consacrate generației
optzeciste s-au scris chiar şi câteva cărţi despre opera
lui, mai întâi despre poezie, creaţie mai cunoscută în
ţară din perioada de dinainte de emigrare. Cea dintâi,
Matei Vişniec – un optzecist atipic (Editura
Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 2005) aparținând
profesorului ieșean Bogdan Crețu surprinde profilul
distinct al autorului între colegii de generație.
Au apărut și câteva volume consacrate
dramaturgiei printre care cele elaborate de Laura Pavel:
Matei Vişniec şi paradoxurile imaginarului teatral,
(Limes, Cluj-Napoca, 2002), Roxana Maria Sănescu:
Situaţii, forme şi tehnici ale dialogului în teatrul lui
Vişniec, (Tipo Moldova Iaşi, 2008), mai cunoscuta
lucrare a Danielei Magiaru: Matei Vişniec. Mirajul
cuvintelor calde, (Editura Institutului Cultural Român,
2010,)la care se adaugă o serie încă restrânsă de studii
publicate în diverse reviste literare și culturale, cu
contribuții importante la identificarea multor aspecte
valoroase ale creației dramaturgului.
Promițător pentru exegeza dramaturgiei autorului
este că aceasta devine deja obiect de cercetare în
universităţi, fiind abordată prin lucrări doctorale
finalizate prin teze precum Matei Vişniec. Dincolo de
absurd, la Universitatea „Dunărea de Jos”
Galaţi,elaborată de Cătălina Diana Popa-Stancu sau
Matei Vişniec sau problematica omului
contemporan de Octav Jighirgiu: teză de doctorat
nepublicată până la data acestor însemnări.
Cu toate acestea o comentatoare avizată și
consecventă a creaţiei dramaturgului observa cu
insatisfacţie: Ajuns o celebritate, este de mare mirare
cum criticii literari sau cei dramatici nu au meditat mai
adânc asupra operei sale întinsă pe atâtea genuri,
manifestată în surprinzătoare direcții artistice și
cunoscută în nenumărate spații culturale. Cu mici
excepții, cele mai importante „studii” despre Matei
Vișniec aparțin regizorilor de teatru și nu sunt incluse

în niciun volum. (Cristina Gavrilă, Mirajul Matei
Vişniec, Fundaţia Romania Literară, nr. 31).
Identificăm
așadar
începutul
exegezei
dramaturgiei prin „studiile” regizorilor, ceea ce
reprezintă o reacţie aşteptată la propunerile sau
provocările autorului. Situația nu trebuie să surprindă,
chiar dacă piesele din perioada de început, alcătuind
ceea ce s-a numit „teatru descompus”, au fost prea
puțin cunoscute și nu au fost puse în scenă nici înainte,
nici după plecarea autorului în Franța.
Desfășurată paralel cu o remarcabilă creație
lirică, etapa inițială în creația dramatică a lui Matei
Vișniec este apropiată și se suprapune parțial cu o
perioadă de mutații accentuate în raporturile regiei cu
textul dramatic. În volumul Iubire și neiubire de
teatru (Polirom, 2013) criticul George Banu, reputat
exeget al teatrului european, arată că anii 60 și
următorii au marcat o oscilație între poziții extreme:
momentele de fidelitate absolută a regiei față de text
alternează, chiar și în activitatea unuia și aceluiași
regizor, cu cele de dominare accentuată a regiei asupra
textului, situație cunoscută și ca „teroare a regiei” sau
ca „dictatura regizorului”. Prin aceasta se înțelege că
regia recurge la tratarea textului dramatic ca material
ce trebuie demontat radical. Regizori renumiți, cu reale
contribuții la evoluția artei spectacolului îl aplicau chiar
și capodoperelor dramaturgiei universale, textul
acestora fiind brutalizat, deconstruit până la
dezintegrare, la ruperi, deplasări, intercalări etc. Nu
e greu să identificăm în practicile regizorale menționate
ilustrări ale îndrăznelilor postmoderniste, însemnând
„reluări” și „reveniri” la practici precum fărămițarea
textului, improvizația, scena invadată de obiecte,
primatul documentului, în care putem recunoaște multe
dintre proccedurile decompoziției sau „detrucției”
propuse de Jacques Derrida sau de procedurile
intertextualității.
Nu este de mirare că Alina Nelega, profesoară şi
autoare de interesante piese de teatru, constată cu
justificată ironie că libertatea deplină a regizorului
înseamnă că acesta poate renunța la unele personaje...
poate compune personaje noi... poate înlocui orice
replică și poate renunța la orice replică... poate
renunța la spiritul piesei întrucât acesta se află în litera
ei... etc... poate modifica orice, oricât, oricum, în afară
de titlul piesei. Titlul piesei este sacru.
La curent cu practicile regizorale menționate,
aplicate și în teatrul nostru, Matei Vișniec creează de la
început un teatru descompus, în care regizorul nu mai
are de eliminat, de fragmentat, de intercalat, de făcut
colaje, de recurs la intertextualitate. Deși nerepezentat
pe scenă, portofoliul de început al dramaturgului
cuprinde tocmai astfel de piese scurte, imposibil și mai
ales inutil de dislocat, dar întrunind pe deplin exigențele
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teatralității. Autorul se dovedește a fi un regizor
competent al propriilor piese formulând cu exigență,
printr-o abundență a didascaliilor, cerințe pentru toate
artele și tehnicile implicate în sincretismul teatral
modern.
La punerea în scenă a pieselor din „teatrul
descompus”, sau „teatrul scurt”, sau „teatrul modular”,
cum i-am propus autorului la întâlnirea din 2013 de la
Satu Mare, intervenția regizorului e solicitată nu pentru
detrucția textului, ci dimpotrivă, pentru asamblarea unor
astfel de piese scurte, având caracteristicile unor
module, în spectacole de mai mare amplitudine
ideatică și estetică, ceea ce se și întâmplă în cazul unor
regizori familiarizați pe deplin cu specificul teatrului lui
Vișniec.
Reflectându-se
în
toate
componentele
spectacolului, teatralitatea accentuată a pieselor lui
Matei Vişniec tentează dar şi solicită în mod particular
contribuţia regizorului. Combinaţii de module, care
deţin la rândul lor o anumită autonomie, piesele lui
implică regizorul şi în calitate de coautor, solicitîndu-i
contribuţia la realizarea coliziunilor intermodulare, la
identificarea planului de coerenţă al acestora. Cum în
teatrul lui Matei Vişniec coerenţa tablourilor și scenelor
se găseşte mai mult în vecinătatea textului, pe treapta
sugestiilor poetice, regizorul trebuie să perceapă
„suprasensul” unificator al modulelor, organizând
succesiunea acestora și asigurând astfel inteligibilitatea
lor. Din astfel de perspectivă libertăţile acordate regiei
se dovedesc până la urmă a fi tot atâtea exigenţe.
Pentru piesele de început, raportul autorului cu
regizorul se reflectă cu deosebire în didascaliile
pieselor. Într-o anumită măsură acestea suplinesc
semnificaţii eludate prin procedeul „elipsei narative” la
care autorul apelează pentru concentrarea expresiei, dar
mai cu seamă pentru deplasarea atenției și interesului
maxim al spectatorului pe momentul final, spre
„anagnorisis”, cum era cunoscut în estetica aristotelică,
pe consecințele întâmplărilor sau situațiilor dramatice
prezentate. Strategia acesta este caracteristică multor
piese din creația dramaturgului, constituind chiar o
particularitate a structurării tramei. Alteori ele sunt
indicaţii indispensabile pentru a solicita contribuţia
celorlalte limbaje din sincretismul teatral, cu deosebire
pentru ilustrarea comportamentului personajelor. În
„teatrul descompus”, acestea abundă, însoţind tablouri,
scene, urmărind relieful accentuat și pregnanța redării
anumitor replici. Pe măsură ce autorul însuşi
accentuează unitatea şi coerenţa pieselor, volumul
didascaliilor scade. Asemenea particularități reclamă
exigențe ridicate din partea regizorilor.
După cum s-a observat, exegeza regizorilor
devine publică rareori; de cele mai multe ori
însemnările lor rămân în caietele de regie ale
spectacolelor, iar unele opinii devin cunoscute mai mult
prin interviurile acordate presei de specialitate.
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Preocupare susţinută, mai apropiată, prin
operativitatea ei, de jurnalismul cultural decât de
literatură, cronica de spectacol are totuşi şi menirea de
a raporta spectacolul la textul literar spre a-i identifica
şi a-i evalua adecvarea. Într-o anumită măsură trebuie
să preia şi atribuţii ale criticii literare. Se observă însă
că asta se întâmplă mai rar şi numai la cronicarii
experimentaţi. Explicaţia cere un demers mai amplu,
din care menţionăm mai întâi dificultatea sau refuzul de
a parcurge textele dramatice înainte de spectacol, fapt
ce presupune un efort şi un timp (inclusiv pentru
procurarea lor, editarea dramaturgiei fiind cu totul
sporadică!), apoi atracţia pentru consemnarea
performanţelor tehnice ale spectacolului, fapt ce aruncă
în umbră valorile textului, componenta fundamentală a
acestuia.
Împăcată cu ideea că valorificarea creaţiei
dramatice se realizează prin spectacologie, critica
literară neglijează evaluarea dramaturgiei, lăsând-o,
aproape întotdeauna, pe seama criticii de spectacol.
La acest nedorit fenomen se ajunge şi prin
situaţia, semnalată deja tot de aceeași Cristina Gavrilă,
cu referire tocmai la autorul în cauză: „Întotdeauna
celebritatea unui autor mai ales în zona dramaturgiei,
atrage și pericolul alunecării în derizoriu, al înțelegerii
superficiale și al unei acceptări unanimiste, motivată
de succes. Personalitatea devine atât de cunoscută,
încât opera nu i se mai citește – ceea ce se întâmplă și
în cazul Matei Vișniec.” În legătură cu cunoaşterea
operei lui Matei Vişniec prin lectură, rezervele sunt
explicabile, bineînţeles nu din vina autorului, deși
lectura pieselor reclamă o anumită inițiere; nu ştiu dacă
în prezent, în confruntarea de proporții a civilizației
cărții cu civilizația imaginii se scrie mai mult decât se
citeşte, dar se citeşte puţin, iar dramaturgie aproape
deloc.
La dezinteresul pentru dramaturgie în critica
noastră literară au contribuit şi disputele teoretice
menite să ignore categoria estetică de gen literar şi să
excludă problemele genologiei din abordarea critică a
operei. La adăpostul ideii că „fiecare operă își creează
genul literar propriu” (Mikel Dufrenne), aserţiune ce,
scoasă din context, dă curs liber revendicării
originalităţii dincolo de acoperirea estetică, de condiţiile
de invariant, considerarea delimitărilor de gen,
structurante şi comunicative, apare prea puţin
importantă. Invocarea amestecului de tragic şi comic în
creaţia unor mari dramaturgi trebuie privită ca relaţie
de complemetaritate între specii ale aceluiaşi gen,
apărută din nevoia de a crea imagini cuprinzătoare şi
revelatoare pentru aspecte importante ale condiţiei
umane contemporane, nu ca ilustrare a dispariţiei
genului literar. Se pierde din vedere că inovarea
expresiei dramaturgice este un proces de durată şi că
izbânzile survin numai când formula novatoare acoperă
în modul cel mai potrivit un mesaj important, opera
constituindu-se astfel ca invariant şi, numai în această
condiţie, revendicându-şi originalitatea mai ales în
raport cu categoria genului.
Condiţia de gen literar, ca modalitate de
structurare reclamată de modul de comunicare a operei,
nu exclude inovarea artistică, performarea expresiei

***
Cea mai mare parte a exegezei de până acum a
teatrului lui Matei Vişniec e realizată prin cronica de
spectacol.
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spre a revela un conţinut ideatic original. Câtă vreme
literatura se configurează în modalităţi cerute de
structurile comunicării, care distinge emiţători şi
receptori ce-şi transmit mesaje în codificări specifice,
genul literar nu afectează originalitatea. În acelaşi timp
el nu exclude performarea expresiei literare, mutaţiile
în interiorul genurilor. Acestea depind de priorităţile şi
intensităţile reclamate de conţinutul operei, diferit de la
un spaţiu cultural la altul, de la autor la autor şi de la un
moment la altul. În dramaturgie, ca sinteză între epic şi
liric, mutaţiile se produc prin balansul celor două
genuri, atât drama istorică, romantică, cât şi comedia
satirică, aproape în întregime clasică, înregistrând
alternativ tendinţe de liricizare sau de epicizare.
Fenomenul se ilustrează cu destulă claritate şi în
evoluţia dramaturgiei româneşti.
Preponderenţa spectacologiei în exegeza de până
acum a teatrului lui Matei Vişniec îşi poate găsi o
explicaţie în primul rând în teatralitatea accentuată a
pieselor lui, care solicită regiei şi, implicit, tuturor
celorlalte componente ale actului spectacular,
performanţe în consecinţă. Chiar dacă teatrologii nu
pot face totală abstracţie de configuraţia structurală şi
de conţinutul de idei al pieselor, atunci când se referă
la acestea consideraţiile lor se rezumă, de cele mai
multe ori, la teatralitate. Condiţie intrinsecă a textului
dramaturgic, teatralitatea este pusă în evidenţă de toate
celelate arte ocurente în sincretismul specific actului
teatral. De la originile lui mitice teatrul s-a constituit ca
manifestare sincretică, prin ocurenţa melosului,
logosulu, și opsisului, părţi identificate încă de Aristotel
în structura mitului, preluate astfel şi în poezia
dramatică. În zilele noastre, odată cu diversificarea
produsă de spiritul ştiinţific, cercetător şi, mai cu seamă,
de avansul inimaginabil al tehnologiei, teatralitatea
beneficiază de resurse extrem de valoroase. Un
spectacol este azi o tehnologie complexă, uneori şi
costisitoare, şi fără o echipă profesionistă e imposibil
să realizezi performanţă. Atât componentele muzicale,
tehnicizate până la sofisticare, cât şi cele vizuale,
performate uimitor, mai ales după modelul şi cu
mijloacele cinematografiei, au revoluţionat arta
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spectacolului, punând în oarecare umbră virtuţile
textului, purtătorul conţinutului ideatic şi al mesajului
auctorial.
Analog raportului dintre știință și tehnologie se
constituie și cel dintre text şi spectacol, în particular,
între dramaturgie şi teatru, în ansamblu. O ilustrează
chiar şi condiţia afişului teatral, în care s-a produs
dislocarea ordinei tradiţionale a agenților implicați în
spectacol. De la înşiruirea autor, regizor, actori s-a ajuns
la regizor, actor, autor, mai nou actor regizor, autor,
ultimul, dacă nu a căzut de tot de pe afiş, se vede obligat
să cedeze spaţiul pentru adverbul „după”, mai nou,
pentru englezescul „Feat...”, urmat de numele autorului
pastişat, parodiat, parazitat! Aşadar afişul va prezenta
actorul...., în spectacolul...(nu e nevoie ca titlul să
coincidă cu piesa), în regia lui...., după o piesă de
(autorul sau feat... autorul), dacă mai rămâne loc pe afiş.
Poate că pe aici, pe terenul din care a fost izgonit
autorul, să fi apărut şi acel „dramaturg”, diferit de autor,
din teatrul actual, postmodern mai cu seamă; intervenția
acestuia se justifică în cazul dramatizării unor opere
aparținând altor genuri literare; altfel el rămâne un fel
de responsabil cu intertextualitatea!
De pe o astfel de poziţie rămâne destul de greu
să mai poţi pretinde o critică de teatru care să detaşeze
aspectele importante ale textului literar, sau măcar
actualitatea mesajului piesei, urmată de evaluarea
componentelor spectacolului: regie, scenografie, limbaj
gestual şi kinetic, coregrafie, costume, sonorizare,
lumini, toate limbajele ocurente în arta spectacolului,
să aprecieze şi adecvarea acestora la ideatica textului.
Şi cum să mai ajungem şi la critica dramaturgiei, la
considerarea ei ca literatură? Nu mai e de mirare că se
scriu foarte puţine cărţi despre dramaturgie, ca să nu
mai amintim şi despre dramaturgi, şi nici că în literatura
română cel puţin, istoriile literare ale unei perioade de
peste jumătate de veac îi pomenesc destul de rar şi cu
evaluări rareori întemeiate pe o investigare completă a
operei şi cu mijloacele adecvate genului.
(Din proiectul Însemnări despre creația lui
Matei Vișniec)
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Vasile Trif (Québec)
Poiana luminii

Le dans d’Hérodiade

În poiana luminii
cuvintele ce-şi leapădă pielea
asemeni unor şerpi
urzesc în tăcere
din spuma lor
piatra înţelepciunii
cine-o atinge
fără să fie muşcat
se cuminică
din începuturile lumii

Le monde tissé
dans la danse voluptueuse d’Hérodiade
étend tous le jour sur un plat d’argent
la tête du Précurseur
tout le champ de lavande
fut rempli des sauterelles
et tout l’univers
de l’odeur du rayon de miel

Geana amiezii
La clairière de la lumière

Fiecare clopot piere
pe limba lui
când i se zbate geana amiezii

Dans la clairière de la lumière
les mots qui muent
comme des serpents
tissent en silence
de leur propre mousse
la pierre de la sagesse
celui qui la touche
sans être éreinté
communie
avec le commencement du monde

Le cil de l’heure du midi
Chaque cloche
se tait dans sa propre langue
à l’heure du midi de ses ébats

Cetera
Haiku

La atingerea genelor
secetei din miezul pietrei
i s-a rupt apa
cai albi buieci
făr-de căpăstru
au tăbărât pe pamânt
împroşcându-l cu spumă
din cozile lor
se naşte arcusul
de dragul ceterii

Andromeda
albul ochilor
heruvimilor adormiţi

Haiku
Andromède
le blanc des yeux
des chérubins endormis

Violon
Dansul Irodiadei

Au battement de cils
au noyau de la pierre
en plein sècheresse
l’eau éclate
des destriers blancs
débridés
rabattus sur terre
arrosant vagues de mousse

Lumea întrețesută
în dansul voluptos al Irodiadei
aşterne zilnic pe o tipsie de argint
capul Înaintemergătorului
întregul câmp de lavandă
se umplu de lăcuste
întregul univers
de mirosul fagurelui

de leurs crins
l’amour du violon
enfante l’archet
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Mircea Stănescu (Fran\a)

Pe o bancă

Cerşetorii

M-am aşezat pe bancă privind cu sete lacul
Şi papura mişcată de-un vânt îmbietor,
Gândeam la toate cele, c-aşa mă pune dracul
Să nu le las în lume toate la locul lor...

Drumeţul ce prin lume rătăcea
A poposit cândva la poarta mea
Şi a cerut timid un boţ de pâine...
Murdar şi rupt, cu găuri în pingea
Dar în priviri ceva îi strălucea
Şi nu-l îngrijora ziua de mâine...

Mi se pierduse mintea-n filozofii anoste
Ca un poet de clacă şi nici n-am observat
Când se iscase-alături un moş din vremuri foste
Ce mă-ntreba acuma de ce sunt supărat!

În ochii lui o clipă m-am văzut
Ca-ntr-o oglindă: singur, trist, pierdut
C-o lume-ntreagă-n jur, dar părăsit...
Şi nu ştiu care gând m-a reţinut
Să-l iau atunci în braţe, să-l sărut,
Să plec cu el pe drumul nesfârşit...

Şi cum se-aprinde focul în paiele uscate
Mi s-a aprins văpaia în suflet şi-n priviri...
I-am spus că supărarea domneşte peste toate,
„Pământul e-n pericol, degeaba te tot miri!

I-am dat o haină şi pantofi mai buni
Şi le-a privit ca pe nişte minuni
Căzute dintr-un cer îndurător
Şi m-am gândit: „Degeaba tot aduni,
Când nu te bucuri, toate sunt minciuni,
Cu ele-n braţe eşti un cerşetor...”

Din ce mi-e supărarea?! Că lumea e prea mică
Şi trebuie-n războaie să mergem s-o-mpărţim,
Că dragostea nu ţine, prea repede se strică
Şi ce-am iubit odată cu ură azi privim!
Că lumea e condusă, atâta câtă este,
Pentru folosul propriu de-o mână de calici,
Că nu găsim izvoare capabile s-ateste
Că noi suntem acasă şi ei sunt venetici!

Când a plecat mi-a fost atât de greu,
I-a fost ruşine sufletului meu
Că nu l-am strâns la piept ca pe un frate!
Căci nu cerşim oare cu toţi mereu
Când seara ne rugăm la Dumnezeu
Dintr-un bordei sărac sau din palate?!

Că-n lume e durere şi-atâta suferinţă
Şi la bogaţii lumii atâta egoism,
Se prăbuşesc biserici cu-ntreaga lor credinţă,
Şi laşii râd îndată ce-aud de eroism!
Păcatul e virtute, ne afundăm în crimă,
Şi-n calea coasei negre ies mult prea mulţi copii,
Hristos s-a stins degeaba în jertfa lui sublimă,
Cam asta-i supărarea... Asta doreai să ştii?!”

Sub microscop
Stau singur lângă berea de pe masă
Cu guler alb, ca alţi scrobiţi din bar...
Azi sunt aici după o ceartă-acasă,
De-aceea sunt ursuz şi solitar...

Mi-a zis: „Lucram la asta, dar n-a ieşit prea bine,
Venisem să verific un gând sfredelitor...”
Şi-a dispărut deodată, în zările senine
Aşa precum venise la mine, ca un nor...

Da, ne-am certat, când nu sunt bani e jale!
Deşi muncim şi eu şi ea cuminţi
După ce ne ia statul din parale
Nu mai rămân aşa de mulţi arginţi!

Ce mă pornise oare să dau atât din fleancă?!
Poate că nu vorbisem decât cu gândul meu...
Dar teamă mi-e c-o clipă am stat pe-aceeaşi bancă
Fără să-i dau bineţe... cu bunul Dumnezeu!

Toţi par că mă privesc pe sub sprâncene
Şi dau din cap savanţi, că înţeleg...
Şi sunt aici atâtea specimene
Că nici nu ştiu de care să mă leg...
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În colţ, chiar lângă bar, o blondă grasă
Din care viaţa parc-ar dezerta
Bea gin! Şi n-are soţ, şi n-are casă,
Şi n-are nici cu cine se certa!
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Dar să fi fost măcar cu ace,
Fată de pin sau de molid!”
Ea-l atingea cu ramuri zvelte,
Lângă izvor erau vecini,
Visa c-ar fi trăit în delte,
Şi nu în munţi, printre străini...

La geam, un chior! Client mai vechi ca mine.
Şi-a pierdut ochiu-n mină-acum un an!
L-a părăsit atunci iubita. Cine
Să ia un chior sărac şi beţivan?!

Dar un incendiu se aude
C-ar pârjoli și acel loc!
Ea l-a-nfăşat cu ramuri ude,
Dar tot nu l-a salvat din foc...

Barmanul e cât uşa de la bar.
Mă tachinează, dar nevasta lui
Iubeşte-un poliţist şi-un anticar,
Şi-a tuturor ar fi, şi-a nimănui...

Unde privea, numai tăciune!
Nu mai erau nici brazi, nici pini
Excelsior era cărbune
Dar se-atingeau prin rădăcini...

La uşă-un mort frumos cu ochii vii
Cu guler alb ca spuma de la bere.
A lui s-a dus, că nu făcea copii!
Acum e gigolo, vinde plăcere...

Nici ea nu mai era frumoasă,
Luptele vieţii nu-s uşoare!
Fusese salcie pletoasă
Şi devenise plângătoare!

Bărbosul chel din colţ s-a liberat!
Bea bere şi ne judecă pe noi...
Şi-a prins nevasta cu amantu-n pat
Şi i-a-mpuşcat în cap, pe amândoi!

Dar lacrimile-i sunt fertile,
Căci peste-un timp, lângă izvor,
Din rădăcini ce-au avut zile
Creştea din nou... Excelsior!

Ce caut eu aici?! Ce mă priviţi
Ca pe-o jivină prinsă-n insectar?
Noi ne-am certat că suntem obosiţi
De lupta c-un stat hoţ şi cămătar...
Nu vreau să fac spectacol din durere,
Doar Dumnezeu ne judecă pe noi!
Plătesc, deşi nici n-am gustat din bere,
Şi plec acasă! E mai bine-n doi...

Gunoierii
Sunăm cu sârg la fiecare poartă
Şi în lumina strâmbă de tăceri
Evacuăm din voi o lume moartă
Căci suntem pur şi simplu gunoieri…

Excelsior

Când umbrele ne dijmuiesc lumina
O crudă nedreptate zace-n voi
Ne-nlocuiţi adesea cu maşina
Şi ce nevoie-ar fi de-un măturoi!

Din tată bun şi bună mamă
Săltase vârful în pădure
Un brad având părinţi de seamă,
Şi fără teamă de secure!

Voi ne plătiţi ca pe oricare slugă
Şi banul vostru îl simţim murdar,
Privim cu groază cum ar vrea să fugă
Către făraş, nu către buzunar !

Şi pentru că scruta înaltul
Şi creştea drept, lângă izvor,
Ai lui privind unul spre altul
L-au botezat... Excelsior!

Când ne priviţi, să scoateţi pălăria
Oricât am fi de nespălaţi şi goi:
Ne e adesea goală farfuria,
Dar lumea nu trăieşte fără noi!

Creştea-ntr-o zi cât alţii-n zece,
Cu vârful ţintă către stele!
Pe toţi părea că-i va întrece,
Şi-avea doar câteva inele...

Sunăm cu sârg la fiecare poartă
Şi în lumina strâmbă de tăceri
Evacuăm din voi o lume moartă
Căci suntem pur şi simplu… gunoieri!

Dar când să-i crească-n ramuri conul
Părinţii, într-o zi noroasă
Aflară care-i ghinionul:
Iubea o salcie pletoasă...
Plângeau, dar nu aveau ce face:
„Copacii ochii nu deschid,
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Iurie Bojonca (Vene\ia)

***
Poezia pe care vreau s-o scriu acum
e ceva mai mult decât sunt cuvinte s-o încapă
şi atunci când voi epuiza vocabulele toate
voi recurge la alte unelte
şi odată finite acestea
voi face-o din pietre
din pământ şi din ape
iar dacă şi ele nu-mi vor ajunge
şi voi simţi că încep a mă frânge
voi da năvala la carnea-mi plină de sânge
voi pune mâna pe bisturiu
şi voi scrie cu lama-i pe corpul meu încă viu
voi încrusta pe pielea-mi inscripţii
un fel de ghid pentru a ieşi din acest labirint modern
ca să poată găsi răspuns urmaşii mei
şi să ştie să dea definiţii precise durerii insuportabile
care se va multiplica exponenţial atunci
când vor citi ceea ce scriu acum în al meu poem
din oasele albe şi fără de viaţă
voi ciopli un fel de jucării
ca să le dau la cei mai săraci copii
iar pe tine fiinţă dragă ce-mi eşti
te voi lovi drept în tâmplă
cu boţul de carne al inimii mele
ca să te fac să te doară de tot ce se întâmplă
te voi împroşca cu ochi-mi plini de peizaje
ca să te fac să vezi că lumea-i frumoasă
să-ţi poţi urma înainte făgaşul
voi cădea în genunchi implorând disperaţii
voi cuprinde ca un părinte sinucigaşul
ce vrea să-şi semneze sfârşitul
fiindcă vede în tot şi în toate doar aberaţii
dar când voi termina şi cuvinte şi carne şi oase
şi nu voi avea nici mâini cu ce scrie
şi va părea că nu e nimic din tot ce voia să fie
abia atunci primăverile vor fi mai frumoase
şi poezia dintre toate va fi cea mai vie.

şi faţă şi mâini şi picioare
mă-nfăşurase cu totul
acest splendid răsărit de soare.
De-atunci tot ce mişcă în jur
îmi pare mult mai drag
mai frumos
şi mai grav
de parcă-aş pluti atât de plăcut
pe covorul de frunze
care de ramuri s-au rupt
dar încă nu au căzut
şi pe cât era de frumos
pe atât eram de bolnav
de viaţă
de cer
de păsări
de frunze de aur
bolnav de răsărit
bolnav şi de apus
o boală pe care
nici în cuvinte
nu pot s-o spun
pentru ceea ce simt
cuvinte nici nu-s.

***
Răsăritul soarelui era atât de frumos
în această tristă toamnă
păsări bine fardate zburau mai pe jos
aproape-aproape de ziduri
lumina roşie curgea năvalnic
şiroaie de purpură caldă
îşi făceau loc printre riduri
se prelingeau apoi peste frunte
51

Poesis

Poesis

POE|I ROM}NI ~N STR{IN{TATE

***
Mi-am turnat ochii peste aceste ape
nu ca să mă întrec în limpezime cu ele
voiam doar să le văd mai de aproape
şi s-au tulburat până-n adâncuri
toate imaginile pe care le-am imprimat vreodată pe retină
au început să se dizolve treptat
culorile curgeau duse de curenţii mai reci
umbrele se cerneau la fund ca o cenuşă vâscoasă
formele lucrurilor se topeau ca ceara sub flăcări
fondurile se aşterneau peste pietre şi scoici
ca nişte stafii în criptele negre
şi apa suferea un haos inexplicabil
algele cele frumoase şi verzi
nu se bucurau de admiraţia peştilor
căci aceştia au început să se înfrupte
doar din culorile imaginilor mele
ce va fi mai departe nu pot să vă spun
ce se va întâmpla cu peştii oare
şi cu prietenii lor devotaţi
printre care se mai numără şi pescarii
atâta doar ştiu că a fost un decor minunat
că azi barca şi lopeţile nu mai au nici o importanţă
că luna s-a dezbrăcat de lumină demult
şi s-a aruncat goală-goluţă în apă
că am început să orbesc văzând-o atât de frumoasă
scriindu-mi parcă cele din urmă rânduri
adică pe măsură ce imaginile din memoria ochilor mei
se topeau în apele învolburate ale timpurilor
eu îmi pierdeam vederea cea exterioară
şi recuperam un altfel de vedere
una mai esenţială şi mai necesară
ce va fi încă şi mai departe nici atâta nu pot să vă spun
a fost odată un orb şi nu din născare
un orb cum n-am mai văzut de când sunt
căci din câte se ştie orbise de dragostea mare
ce va fi încă şi încă mai departe
nu pot să vă spun nici chiar aluziv
atâta doar ştiu că e prea dureros timpul
în care imaginile din ochii mei
se descompun atât de lent
în apele cele pline de cer
în apele cerului pline de Dumnezeu
şi în apele Dumnezeului pline de iubire
şi în apele iubirii pline de tine
şi în apele cele din vale
în care îţi este interzis să te scalzi
de parcă nu ţi-ar fi lăsat şi ţie
străbuni din străbuni
o Ţară în toate apele sale.
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Ioan Bolo;
100 - (minus)
Madamme Professeur...
Loc de desf[;urare< Pia\a Some; – Satu Mare>
personaje dr. Bolo; Ioan ;i o persoan[ asteno longilin[
`n termeni medicali cu profil tipic de femeie ;nur (`n
limbaj gol[nesc) ;i care cutreiera ;irurile de zarzavagii
la bra\ul unui b[rbat cam prea conformat ciol[nos (toz
`n limbaj bulevardier) ;i care se va dovedi fratele d]nsei,
dovedit de `nf[\i;are ;i profil `n momentul lu[rii unei
curbe pentru a observa m[rfurile expuse ;i pe alte
tarabe...
— Madamme professeur, se auzi la vreo trei mese
de unde d[deau `ntoarcerea cei doi descri;i anterior...
Zarzavagii `ntorseser[ capetele instantaneu ;i
curio;i de unde venea glasul ;i, mai ales cui apar\inea,
`l descoperiser[ astfel pe cel mai plimb[re\ doctor prin
pia\[, aflat aproape zilnic `n c[utare de fructe proaspete,
de zarzavaturi cu adev[rat de la \ar[ ;i f[c]ndu-;i pu\in[
reclam[ pentru viitorii mu;terii – clien\i – pacien\i...
C]teva clipe mai t]rziu `;i cam puser[ capul `n piept sau
privir[ spre marfa expus[, `n ciuda faptului c[ erau din
cale afar[ de curio;i, dac[ doctorul o luase razna sau
cum se vor desf[;ura `n continuare evenimentele.
~i observar[ pe cei doi d]nd s-o tuleasc[, pentru
c[, cum au spus ei, mai t]rziu nu-;i putur[ `nchipui s-o
mai recunoasc[ cineva pe doamna profesoar[ de
francez[, care predase cu ani `n urm[, zeci de ani la un
liceu prosp[t `nfiin\at ca Liceu Teoretic `n ora;ul
mineresc Baia Sprie.
— Sunt curios de m[ recunoa;te\i, `ntreb[
doctorul, odat[ ajuns `n apropierea celor doi.
— Tu s[ nu spui nimic pentru c[ sunt sigur c[ ne
cunoa;tem, zise doctorul b[rbatului, fost asistent de
igien[ `ntr-o vreme c]nd doctorul era ;ef de policlinic[
;i care `i oferise ;i lui ;i asistentei de igien[ c]t[ libertate
doresc cu condi\ia ca treburile s[ fie bine gestionate ;i
s[ nu existe reclama\ii din partea pacien\ilor.
— Dac[-mi permite\i, v[ rog c]\i ani avea\i dvoastr[ `n momentul `n care a\i `nceput s[ ne preda\i?
100 minus 75 `n limbajul folosit acum de mine?...
— Exact r[spunse profesoara> Dar tu? 100 minus
84? Exact, r[spunse doctorul, v]rst[ la care testosteronul
`ncepuse s[ zburde! Izbucnir[ to\i trei `n r]s, doctorul
;i profesoara pentru mai mult deg]t gluma legat[ de
expresie, c[ci cei doi aveau de ascuns `nt]mplarea la care
Cori nu putea s[ participe.
Deci pe la 16 ani aflat `n clasa a VIII-a de liceu,
elevul Bolo; `;i alesese ca loc ultima banc[ din orice
clas[ unde `;i desf[;urau activitatea. Dar i se c[;unase
cuiva s[-l mute `n prima banc[, f[r[ motiva\ie
pedagogic[ ci doar pentru c[, cum zicea el mai t]rziu, o
pisic[ r[zg]iat[, alintat[ ;i considerat[ bun[ la

`nv[\[tur[, expresia era la mod[ ;i nu ne apar\ine,
trebuia s[ stea `n prima banc[ pentru c[ nu vedea prea
bine> p[rin\ii ei fiind profesori la o alt[ ;coal[ au avut
posibilitatea s[-i `ndeplineasc[ dorin\a s[-;i aleag[
colegul de banc[...
A;a se face c[ Bolo; fu mutat `n banca `nt`i, `n
ciuda faptului c[ d[dea semne de plictiseal[ ;i pentru
care loc `ntr-o clas[ adusese de la \ar[ expresia de “banca
m[garului...’’ ~n fapt ;i la urma urmei `ncepuse s[ umble
;i-n, ceea ce el numise mai t]rziu, deci `ncepuse s[
umble “estrogenii’’ `n pisica verde. ~;i descoperise ;i el
de mai `nainte b`ntuirea corpului de niscaiva dorin\e
masculine, desigur numite “boala testosteronului’’ , dar
preferin\ele lui nu mergeau spre “pisici verzi” de tipul
Eric[i, c[ci a;a se numea cea care-l alesese ca ;i coleg de
banc[.
A;adar `n prima banc[ l]ng[ cineva care era prea
fragil[, prea Telectualioas[ pentru vederea lui `nc]t f[cea
tot ce putea ca s[ fie mutat undeva, de preferin\[ `n
ultima banc[.. Dar se ivise ispita< era la catedr[ `n fa\a
lui – expresia suav[, limbaj inteligent cum pare, de altfel
orice expresie fran\uzeasc[, atunci c]nd este folosit[ `n
context ;colar. Limba literar[ francez[ p[rea cu at]t mai
atr[g[toare ;i suav[ cu c]t venea din partea unei
proaspete absolvente de filologie ;i care respect[, `ntru
totul, moda fran\uzeasc[ a capului `ncadrat de ;uvi\e
linse pe un chip angelic ;i totu;i expresiv> p[rul `ncadra
g]tul ;i se prelungea pe pieptul care lua av]nt `n preajma
s]nilor motiv pentru care fiind vremea dorin\elor, elevul
cu pricina se oprise pe proeminen\ele desenate de ni;te
struguri carnali, ca ni;te ciorchine care se terminau `n
v]rful unui b[nu\, prelungit perfect de sub sf]rc la care
privea fascinat ;i se `nfiora monstruos> `n\elegerea p[rea
a veni ;i din partea profesoarei care sim\ise ;i ea nevoia
s[ se aplece ;i mai mult pe marginea primei b[nci de
care se sprijinea, la care acum dup[ 100 minus 75 o
sim\ea ;i el ca pe o dorin\[ nesatisf[cut[ din partea unei
nimfe care nu era suficient de experimentat[ la vremea
prospetei c[s[torii c[ci nimeni nu p[ruse s-o fi `ncercat,
dureros ;i m]ng]ietor cum visa elevul din banca `nt]i ;i
care nu rata urm[rirea r]ndurilor, pe care un “prost’’,
c]nd `i scap[ printre din\i, pierz]ndu-;i r[bdarea s[
asculte pronun\ia \[r[nist[ a unei limbi care nu se poate
preta dec]t la ni;te `ntors[turi suave de limb[ ;i care fu
tr[snit de un fulger care se repezi asupra tuturor
sim\[mintelor de mai `nainte ;i care tr[da c[ doamna
profesor nu era de fel pierdut[ `n reverii din care s[ nu
existe o supraveghere de scoar\[ cerebral[ ca instan\[
suprem[<
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— Continu[ Bolo;, dintr-o voce ;i pe un glas
satisfac\ia c[ l-a prins pierdut `n reveria pe care o tr[ia,
ea `ns[;i...
Dar se `n;elase `n privin\a instan\ei supreme ;i a
elevului c[ci continu[ fraza ;i traduse exact, ca un elev
care ;i-ar fi pus toat[ priceperea ;i concentrarea `ntr-o
singur[ direc\ie...
Ajunge, zise profesoara, dar fii atent numai la
lec\ie...
El nu r[spunse nimic dar era `n continuare atent
la sf]rcul care disp[ru odat[ cu trecerea profesoarei la
catedr[..
Acum la 100 – 30, izbucnir[ am]ndoi `ntr-un r]s
de parc[ clinchenitor ;i de zurg[l[i de tinere\e, la care
fratele ei nu participa dar nu-;i putea `nchipui de ce sora
lui p[rea s[ fi suferit ;i transformarea profund[, `n a;a
fel c[ era de parc[ ar fi urmat un masaj al `ntineririi ;i
ochii alba;tri `i str[luceau de bucurie prev[z[toare ;i
nicidecum `nscris[ `n panoplia tinere\ii mai pu\in
con;tiente.
— A;adar ne-am l[murit... zise profesoara,
accept]nd situa\ia dat[ ;i `mp[c]ndu-l pe Cori printr-o
str]ngere de bra\ ;i cu o m]ng]iere la pieptul fratelui,
care se sim\i dintr-o dat[ lini;tit, `ncrez[tor `n sora sa,
considerat[ `ntotdeauna superioar[ intelectualice;te...
— :i `nso\itorii, cum au evoluat, o `ntreab[
doctorul...
— La cine te referi?
— La Lorinczi, pe de o parte ;i la cel cu ma;inasenza\ie la Baia Sprie ;i m[ refer la proful de sport...
:tiu doar despre Lorinczi care a ajuns profesor de
fizic[ chiar `n ora;ul aceasta dar nu ;tiu nimic despre
proful de educa\ie fizic[.
— Oricum am privi situa\ia era\i un trio de
admirat ;i singura mea nedumerire a fost c[ n-am
priceput cum de avea aprobarea pentru o decapotabil[
cu volan pe dreapta.
— Desigur c[ nu l-am `ntrebat niciodat[ dac[ era
pe vremea c]nd limba rus[ avea tot mai mici ;anse ca ;i
num[r de ore ;i limba francez[ c[p[ta tot mai mult[
r[sp`ndire...
— Poate de acolo ;i repro;ul doamnei dirigint[,
profesor de rus[ ;i so\ie de procuror ;i care-mi repro;a
c[ la toate celelalte materii eram de 9 ;i 10 ;i doar la rus[
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eram de 8 dar ea f[cea excep\ia de a-mi da zece... ~i
mul\umeam pentru `ncredere dar `nsu;irea limbii ruse
aparent mai redus[ deriva din rela\iile noastre ca popor
prin vecin[tatea cu marele popor rus ;i nu cu scriitorii
ru;i care mi se p[ruser[ de pe atunci, unii excep\ionali
iar al\ii introdu;i doar politic `n manuale, c]t despre
“T]n[ra Gard[“ ce s[ spunem...
A;adar astfel `ncepuse jocul celor trei< ritm de
sf]rcuri, odat[ cu respira\ia ;i cu privirea sa ostentativ
fixat[ `n decolteul pe care, la r]ndul s[u `ntr-un joc,
profesoara ;i-l l[rgea tot mai mult, p]n[ la imposibilul
pe care `l observar[ ;i al\i colegi de-ai lui Bolo;, dar mai
ales inocenta de Erica, cea care `ncepuse s[ pl]ng[
`naintea oric[rei ore de francez[ ;i care nu era deloc
atent[ la ore ci doar la colegii de banc[, cel care forma
un triunghi imposibil de suportat ;i-n care ea pierduse
de mult partida de concuren\[ cu eleganta profesoar[
de francez[ ;i cu privirile de nedesp[r\it de acel
decolteu. Poate c[ acest pl]ns ;i senza\ia de pierdere a
interesului colegului fa\[ de ea s[ fi fost cauza pentru
care Bolo; a fost mutat `napoi `n ultima banc[ iar Erica
are `n schimb toat[ aten\ia unui b[iat delicat ;i cultivator
de rela\ii amicale cum nu mai v[zuse anteriorul coleg ;i
cu care nu avea s[ se mai `nt]lneasc[ dec]t `n c[minul
privilegiat al medicini;tilor, c]nd privind la plimb[rile
de prin fa\a morgii de vis a vis le strigau colegilor care
le plimbau pe unele cu grija pentru care nu g[seau ni;te
m[gari de vietnamezi pe care statul roman `i g[zduia
pentru studii `n vremea c]nd se luptau cu americanii `n
prelungitul lor r[zboi de cucerire a Vietnamului de Sud,
`n timp ce Vietnamul de Nord era deservit `n ap[rare de
trupe chineze;ti cu armament sovietic. Nu reproduc
expresia care o foloseau colegii la adresa celor care nici
m[car nu-;i pupau partenerele ;i tot erau numi\i de a;a
zi;ii colegi vietnamezi drept “curvari francezi’’, `n mintea
lor rom]nii plimb[re\i `mprumut]nd moda francez[ de
`ncercare a crea acel preludiu, care la sosirea
`ntunericului ar fi trebuit s[ se transforme `n rela\ii
“neprincipiale’’ ;i chiar lipsite de orice moral[ comunist[
care permitea cel mult s-o duci de v]rful degetelor `n
cazul `n care te plimbai cu vreo prieten[ care alimenta
senza\ia f[r[ estrogeni ;i testosteron. Aceasta la v]rsta
de 100 minus 75 pentru Bolo;.
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Ioan Nistor
George Achim – un Dasc[l printre dasc[lii s[tm[reni
Profesorul univ. dr. George Achim a debutat ca
profesor la un liceu din județul Satu Mare.
A vorbi despre Domnia Sa la timpul trecut e greu
și dureros. Era atât de dinamic și de vivace, încât
devenea molipsitor. Avea realizări remarcabile în variate
domenii, dar pe masa lui de lucru au rămas numeroase
proiecte nefinalizate, în cadrul Universității și La Școala
Doctorală de la Universitatea de Nord Baia Mare, dar
mai ales în planul creației literare, al poeziei, pe care a
iubit-o încă din gimnaziu. De aceea, plecarea sa fără
veste din lumea celor vii ne apare incredibilă, crudă,
nedreaptă…
În Satu Mare, George Achim s-a numărat printre
gazetarii afirmați în zilele de foc ale Revoluției prin
interviuri (cel cu doamna Doina Cornea rămâne
memorabil) și articole fulminante în care apăra
democrația firavă. A colaborat la „Solstițiu”, prima
revistă de cultură și de atitudine apărută în țară după
decembrie 1989, la ziarul „Gazeta de Nord-Vest, și s-a
aflat de la început în colectivul de redacție al revistei
„Poesis”.
Trecerea sa la cele veșnice îmi prilejuiește
rememorarea unor secvențe de viață privind prezența sa
printre dascălii sătmăreni, imagini care s-au întipărit
adânc în memorie.

pe care i-a scos în lumină și le-a creat posibilitatea
afirmării.
Ca profesor în școlile sătmărene, i se dusese vestea
de mentor inventiv, atașat de elevi, generator al unui elan
tineresc favorabil creației, cercetării, autodepășirii. Era
o prezență dorită la evenimentele culturale, la activitățile
cu caracter didactic. Entuziasmul său era o flacără din
care se aprindeau instantaneu aspirațiile învățăceilor
dornici de afirmare. Amintirile foștilor elevi sunt vii.
Această „măiestrie pedagogică”, numită astfel din zorii
învățământului modern, devenea model pentru elevi și
pentru colegii de catedră.
Director al Casei Corpului Didactic Satu Mare
Mi-l mai amintesc pe George Achim de la CCD
Satu Mare, înființată în interbelic pe vremea
revizoratului școlar al lui Dariu Pop, desființată în 1940,
reînființată în 1968, destructurată în 1983 și redeschisă
în sfârșit după Revoluție. Era directorul nou numit iar
eu funcționam pe postul de metodist. A fost o perioadă
de căutări, de proiecte și inițiative. Avea tot felul de idei.
Atunci s-a perfectat reeditarea vechii reviste „Școala
sătmăreană”, lăsată moștenire de același Dariu Pop,
readusă la viață în 1968 de Teodor Curpaș și Nae
Antonescu. O aspirație la care ținea mult s-a împlinit. Sau stabilit relații cu profesorii de limba română din
ținuturile românești extrafrontaliere: Maramureșul
Istoric de peste Tisa, Valea Timocului, Jula (Gyula),
Nordul Bucovinei și Ținutul Herța. Dascălii de
românească din acele locuri ne-au scris, ne-au invitat, iam invitat și noi. Dintre toate, s-a împlinit doar un
schimb de vizite cu studenții Institutului Pedagogic din
Chișinău, însoțiți de profesorii Ion Popov și Nicolae
Cernomaz. Era în vara lui 1991, când am purces la drum,
vreo zece profesori, să sorbim apa Prutului. Cu acel
prilej, am dus copiilor basarabeni mai multe sute de
cărți, pe care le-am oferit în câteva sate nistrene unor
copii și adulți care priveau uimiți cum arătăm noi,
românii, „fasciști dușmani ai moldovenilor”, după
propaganda stalinistă. Tot atunci am vizitat Mănăstirea
Căpriana, însoțiți de P.S.Sa Episcopul Petru de Bălți. Am
intrat în biserica rămasă de la Ștefan cel Mare și Sfânt,
aflată în restaurare dar am plâns și pentru o catedrală mai
nouă în tinda căreia erau depozitate piesele unor
tractoare cu șenile. Surprinzător, în interiorul degradat
de ploi, mai rezista fresca unui Iisus din inima căruia
creștea un arbore viguros. Liberi, atunci, am făcut câțiva
pași în Transnistria, pe la Dubăsari. Pe malul stâng, niște
băieței „dădeau la rîbe” și ne-au povestit despre viața
lor, în păsăreasca pseudolingviștilor I.V.Stalin și Vasile
Stati. Erau niște copii politicoși, lăsați de „mămuța” să
meargă la pescuit.

George Achim și-a început cariera didactică la Carei
L-am cunoscut în primul său an de profesorat,
când potrivit procedurilor de atunci, bazate pe
desfășurarea unei hărți și pe consultarea unor tabele, nu
pe competiție dreaptă, șomcuteanul a nimerit la un liceu
tehnologic din Carei, cu elevi de toată isprava, ca orice
elevi, dar mai puțin aplecați spre ceea ce le putea oferi
profesorul Achim: modelul omului de cultură, informații
de nivel înalt, pasiunea literaturii, experiența proprie în
arta poeziei... Așa s-a întâmplat că s-a simțit ineficace în
„cadrele” sistemului școlar croit să producă omul nou
mai mult acultural și, mult mai mult, robot. Pe scurt, un
sistem în care promovabilitatea 100% era preocuparea
fundamentală.
L-am urmărit, în acel an de debut al său, la o
întâlnire cu un scriitor clujean, unde intervenția sa arăta
pricepere și cunoaștere, cultură de nivel înalt. Iar timbrul
vocii sale, rămasă din fericire în înregistrări de pe siteul Universității, era greu să fie uitat. Apoi, după o lansare
de carte la celebra librărie sătmăreană Dacia, mi-a vorbit
despre condiția lui și despre aspirațiile de a face școală
adevărată în condiții mai puțin vitrege. „Du-te la
inspectorul de română și spune-i situația ta, el are cultul
valorii…” i-am spus. Și s-a dus. Am aflat apoi că
inspectorul de limba română, dl Alexandru Zotta a făcut
demersuri pentru a-l transfera la actualul Colegiu
„Doamna Stanca” din Satu Mare, după cum a făcut cu
toți profesorii remarcabili din județ, dar „legați de glie”,
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Spre seară, curioși, am cercetat temperatura apei
din Nistru, o apă încă limpede în acel an, dar care nu
peste mult timp va fi înroșită de sânge…
Am descoperit în aceste circumstanțe la profesorul
Achim adânci sentimente patriotice, așa cum se va vedea
mai târziu din interviul acordat reporterului băimărean
Ciprian Dragoș, pe care-l amintesc cu plăcere. Pleda
pentru o „Românie egală cu sine însăși”, care preia ce e
bun din exterior pentru a adăuga apoi la ceea ce a fost
bun aici, dar care „pune stavilă posibilului rău venit de
aiurea”. O Românie care trebuie „să se redescopere, să
aibă vocea ei proprie”.
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În acest demers, am remarcat la dl profesor un stil
generos și ambiția de a stimula o cercetare rodnică.
Deținea arta de a stârni energiile creatoare ale
doctoranzilor, iar aceștia îi cunoșteau exigențele.
Sunt convins că era exigent din respect pentru
candidați. A invitat tot mai mulți sătmăreni să se alăture
acestui efort de cercetare. Ca doctorand, am simțit și eu
preocuparea sa de a stimula inventivitatea și de a adânci
continuu perspectivele cercetării. A cultivat pasiunea
călătoriei în lumea documentelor rare și a manuscriselor
pentru a aduce de acolo roadele neștiute rămase în
custodia timpului. Considera teza un parcurs științific
menit să descopere, să aducă „o cantitate de resurse
științifice”. Cu fiecare prilej, cu fiecare simpozion sau
sesiune de comunicări, stimula ieșirea în lume, în
Europa, urmărea transformarea doctoranzilor în
promotori ai culturii. M-a impresionat prin atașamentul
manifestat pentru candidat, printr-un respect dominat de
sinceritate. Nu era distant, ci aplecat spre dilemele
cercetătorului, pentru a deschide porți, pentru a înlătura
bariere… Nu se impunea prin tendința de a domina, nu
făcea operația de îndrumare situându-se într-un punct
înalt, autoritar, sufocant, nu era o abstracțiune de neatins,
nu lăsa impresia unei instanțe reci, inaccesibile.
Invitându-te să-i fii egal, te înălța la nivelul lui de
cultură, în aspirația de a da roade exemplare. Pentru că
acest nivel era înalt, iar cultura lui, acumulată în timp,
dar și înțelepciunea de a o transmite, te făcea să te simți
bine în regatul său de lecturi. Și, dintr-o asemenea
COLABORARE, ieșeau lucrări demne de interes, câteva
fiindu-mi cunoscute. De aici, admirația de care a avut
parte.

După câteva luni, în 1992, a plecat de la CCD Satu
Mare în Capitală la ziarul „Dreptatea”, ucenicind sub
aripa seniorului Corneliu Coposu arta politicii
tradiționale care „nu tranzacționează cu principiile”. Mai
notez că, în legislatura 1996-2000, în Senat, a susținut
discursuri memorabile, care ar merita recuperate. Pentru
a fi comparate cu injuriile unor grobieni de mai an.
Universitar și director al Școlii Doctorale din cadrul
Universității Tehnice din Cluj-Napoca
George Achim a urcat necontenit treptele
performanței. La Universitatea de Nord Baia Mare, și-a
dăruit munca pentru a forma viitori dascăli, majoritatea
oficiind în școli din județele nord-vestice, iar ca Director
al Școlii Doctorale de Științe Umaniste Baia Mare, pe
care a condus-o strălucit, după mărturia colegilor, având
rezultate apreciate la nivel național, a stimulat dorința
de afirmare pe ogoarele nedesțelenite ale istoriei literare,
pentru a da lucrări de reîntregire prin care să se poată
vedea că personalitățile studiate sunt mult mai mult
decât ceea ce au lăsat să se vadă în timpul vieții.

Capela mortuară din Șomcuta Mare, 05.10.2021 ora
13: un sicriu închis și un portret simbolic, ca un adio
încurajator
În sfârșit, nu pot uita momentul final, prohodul.
Mai păstrez neștearsă imaginea mamei bătrâne,
plângându-și copilul secerat în urma unei lovituri
năprasnice a sorții, plecat înaintea mamei… În auz îmi
va rămâne greu de șters acel plânset sfâșietor, amintind
de vechile bocete ale trecerii, din satele ardelene. Și-mi
amintesc versurile sale de alinare din „Podiș transilvan”
(„Dinspre ieri spre nicăieri”, Dacia, 1994): „Vom trece
noi și peste dealul acesta, / zicea buna când o nenorocire
/ se abătea asupra familiei”...
Tot de la ceremonia de înmormântare mi-a mai
rămas în memorie un portret al defunctului, așezat pe
sicriu, o imagine a sa din ultimele zile. Era George
Achim, așa cum îl știam, viu!… Un surâs amar care nu
reușea să acopere realitatea oboselii, a unei suferințe
luminate de satisfacția că a biruit, că și-a slujit menirea,
neamul… Dincolo de această imagine, se întrezăreau
eforturile din ultimele zile, din toată viața, dedicate
altora… Citesc în acest „chip” și neîmpăcarea
intelectualului nevoit să constate că lumea realului
rămâne tot mai departe de lumea ideilor.
Păstrez un gând din mesajul doamnei Prof. univ.
dr. Otilia Hedeșan, ca o scăpărare de lumină. Îmi spunea
într-un mesaj că profesorul Achim și-a dus „cu demnitate
olimpiană destinul de om de cultură dedicat semenilor”.

Despre calitățile Domniei Sale de îndrumător pot
vorbi din experiența doctorandului, care am fost, înscris
din inițiativa sa.
Îmi amintesc de bucuria lui din 2016, la o întâlnire
cu cititorii la Biblioteca Județeană „Petre Dulfu”, de a
descoperi romanul „Dascălul din Blidari” al lui Dariu
Pop. Îi plăcea termenul „dascăl” și, de aici, titlul ales de
mine pentru aceste note. Știu că pentru universitarul
George Achim, mai presus de alte titulaturi, aceasta era
încărcată de istorie, venind de la marii dascăli ai Școlii
Ardelene până azi… Mai amintesc aici că Blidari este
un cătun al comunei Măgura Ilvei, locul nașterii lui
Dariu Pop și topos al romanului amintit. S-a întâmplat
că, după ce a citit romanul lui Dariu Pop, unde
semnasem o postfață, mi-a propus să fac o monografie
dedicată acestei personalități de interes pentru NordVestul țării, pentru Ardeal, pentru România. Era vorba
despre destinul dramatic al unui intelectual ardelean
născut în Imperiul Austro-Ungar, care, după decesul din
1965, a intrat într-un con de umbră. Desigur, pentru mine
era vie dorința de a realiza profesionist o monografie, în
care să-mi fructific pasiunea de cercetător al presei
interbelice și al arhivei ilva-măgureanului Dariu Pop…
Era în 2016 și mă aflam la vârsta… marilor aspirații, dar
propunerea lui m-a ambiționat și am înțeles: voia să
numere printre doctoranzii săi și un… sexagenar.
56

decembrie 2021

POESIS INTERNA|IONAL

Poesis

Katharina Eismann

Poeta din spatele cortinei
Pe Katharina Eismann am cunoscut-o de curând la „Zilele Literaturii Germane”, organizate anual la
Resița. Venea pentru prima dată din Germania în fosta Cetate a Siderurgiei să se întâlnească cu poezia
germanilor plecați din sau rămăși în țara de baștină „România”. Mi-a sărit din prima clipă în ochi tinerețea
și o anume excentricitate, o pronunțată neasemănare pe care o emană apariția ei. Uimirea mea a atins
apogeul când i-am citit poeziile. Nu m-a surprins faptul că, în mai toate poeziile ei, se simte „respirația
parfumată” a Parcului Rozelor, una din atracțiile Timișoarei, sau alte locuri rămase definitiv în memoria
afectivă a acestei poete născută în orașul de pe Bega, așa cum ori de câte ori mă întâlnesc cu literatura celor
plecați din țara de origine cu amintirile-n bagaj. Din momentul despachetării bagajului, amintirile nu-i mai
părăsesc.
Dar, prezentarea asta, începută de mine cam nostalgic, se va scutura repede de un anume suflu
romantic, pe care credeam că-l intuiesc fiindcă această nouă apariție în Cercul nostru reșițean este o apariție
de-a dreptul șocantă, mai ales în felul în care-și gândește și își pune poezia în pagină.
Sînt irezistibil atrasă de acest dicteu automat care m-a atras si încă mă atrage și pe mine în hora lui
sardanapalică. Eu, care am intrat în poezie sub semnul dicteului suprarealist fără să știu ce înseamnă
discursul în cădere liberă în care logica formală e pusă la colț și pe pagină nu se varsă decât acel cântec, ale
cărui cuvinte își impun cursul necontrolat decât de hazard.
Ador acest fel de scriitură, în care vorbesc potențele noastre ascunse, necunoscute și neafectate de nici
o poliție, pusă să facă ordine în numele logicii formale care este, de fapt, de cele mai multe ori, ucigașul
poeziei. Dicteul automat e vocea instinctului, e vocea auzului, a mirosului, a simțului tactil, necenzurate de
superioritatea lucidității care ucide miraculosul din vis.
Katharina Eismann se pare că s-a născut cu lecția învățată! Poezia ei ridică cortina care acoperă
secretele unui existențial ascuns în spatele ei, despărțind gândirea în „stare liberă”, de rațiunea noastră
tiranică. Tocmai în libertatea pe care și-o asumă Katharina Eismann spărgând canoanele și lăsând poezia
să curgă liber ca un izvor de munte mi-a adus în minte o întâmplare trăită la Berlin, când am avut o emisiune
la Radio-Kultur, în care întrebându-mi partenerul de dialog dacă Eminescu e cunoscut în Germania, jenat
conlocutorul meu mi-a mărturisit că foarte puțin... Atunci, vădit surprinsă, am întrebat dacă germanii cred
că în România poezia e cvasi-inexistentă. Riposta conlocutorului meu a fost peste așteptările mele: „Bine,
dar avangarda românească e fără egal! Dada-ismul, Tristan Tzara, Gherasim Luca, Gellu Naum, mai ales
surparealistul Gellu Naum, cel mai mare poet român...”. Am rămas siderată, dar niciodată n-am fost mai
fericită. Am simțit atunci senzația celui care câștigă partida! Pentru că și eu, tot în Germania și în Elveția
am avut numeroase cronici elogioase, în care am fost supranumită „ultima suprarealistă europeană”, ceea
ce mă făcea să uit că din cauza acestui calificativ „blamant”, în anul 1971 mi s-a interzis să mai public un
singur rând vreme de 8 ani... Uneori constrângerile sînt fertile, dar eu nu-i doresc Katharinei Eismann să
treacă prin ce am trecut eu.
Dar, nu pot să-mi închei entuziasmul pentru originalitatea acestei poete, dacă nu vă ofer câteva
Kostproben din delicatesele ei:
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Piața din Josefin / Timișoara

Ghicit în cafea

„Aveți brânză de oaie dansatoare?”
în laboratorul brânzei transpiră cărămizile
‚n valuri de lapte
albă că zăpada râde cu dinți de aur...

„în Timișoara azi nu mai stai la coadă
azi falsul sexagenar expectorează bancuri fără
plămâni
pe aleile tale
roze de zahăr se lipesc de fațade
italieni descurcăreți amușină friptura
..........................................................
Timișoara, din gropile tale fluieră crizanteme
și ulițele-ți ruginesc din plafon până-n beci
dând pe-afară...”

sau

Cuibul

sau
„în rochia de trandafir
a intrat ca o ninsoare
zburând peste pat

Alimentarea mașinii

printre
lampadare
tapete
gri-top
îngropate
respirând
bouche à bouche
cad din pat
un business
drăguț
zâmbește portăreasa

„ochii tăi sunt foarte verzi
vocea îi pâlpâie
îmi dăruie rochia ei de păuniță
înfășoară-mi-o pe trup,
bambina ce mișto-i
duhnește a tutun
și vermut din Belgrad...”

mâna ei
în
buzunarul lui
se mângâie
strâns strâns...

Traducere de Nora Iuga
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Najwan Darwish
Najwan Darwish (n. 1978, Ierusalim) este unul dintre cei mai importanți poeți arabi contemporani.
A publicat opt cărți în limba arabă și opera sa a fost tradusă în peste 20 de limbi. Cea mai recentă
carte a sa în limba engleză este „Exhausted on the Cross” (Editura NYRB Poets, 2021).

Vreau să Scriu Pământul

Abia Respirând

Vreau să scriu pământul,
Vreau cuvintele
să fie pământul însuși.
Dar eu sunt doar o statuie sculptată de romani
iar arabii m-au uitat.
Colonizatorii mi-au furat mâna tăiată
și au înfipt-o într-un muzeu.
Nu contează. Încă vreau să-l scriu ...
pământul.
Cuvintele mele sunt peste tot
iar tăcerea este povestea mea.

Din camere se revarsă mâhnirea
în timp ce eu, ca o fantomă, intru în casele tale
abandonate,
ținându-mi sfârșitul în mână,
dormind și trezindu-mă cu ruina mea.
Este descurajant să vă familiarizați
cu propria mea devastare,
să țineți pasul cu ea într-o asemenea măsură.
Ei mă cântăresc - aceste case abandonate,
această pustiire care îți umple locuințele.
Intru în inimile lor excavate și abia pot respira….
Nici arabii, nici persii, nici bizantinii nu mă pot simți
acum.
Nu am avut vreodată o istorie?
Și cum i-am pierdut pe parcurs ...
poeme care erau lumea desfășurată, într-o clipă?
Și cum v-ați pierdut, toți?
Mi-ai luat partea mea de pierdere
și m-ai abandonat în urmă,
o planetă fără vene ai lăsat-o pentru mine, ai lăsat-o
să mă împovăreze.

Bombardamentul S-a Încheiat
Nimeni nu te va cunoaște mâine.
Bombardamentul s-a încheiat
doar pentru a reîncepe în interiorul tău.
Clădirile au căzut, orizontul a ars,
doar ca flăcările să turbeze în interiorul tău,
flăcări care vor devora până și piatra.

Dacă aș spune că plec
nu ar mai rămâne nimeni aici
doar pustiul,
cu vocea sa răgușită care o înghite pe a mea.

Cei uciși sunt scufundați în somn,
dar somnul nu te va găsi niciodată ...
treaz pentru totdeauna,
treziți până se năruie rocile masive
despre care se spune că sunt lacrimile zeilor retrași.
Iertarea s-a încheiat,
iar mila sângerează în afara timpului.
Nimeni nu te cunoaște acum,
și mâine nu te va cunoaște nimeni.
Tu, precum copacii,
ai fost plantat în acest loc în timp ce bombele cădeau.

Versiune în limba română
de Constantin Severin

(Poemele au fost publicate în „World Literature Today”, vara 2021, în versiunea în limba engleză semnată de
scriitorul și traducătorul Kareem James Abu-Zeid)
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Jean Poncet

Timpul în străfunzimile vieții

*
mergi prin lume
căci altceva nu există

flux al morții infinit
este timpul lumii
între trecutul ce nu se mai întoarce
și viitorul ce nu contenește să vină
imediat după naștere
prezentul se dizolvă
adâncită în moarte viața
urmărește meandrele vremii sufletului
unde clipă de clipă ființa
se coagulează
și renaște

avuții nu ai
și nici dorința
de a stăpâni pământul
-să-ți primească trupul
va fi de ajuns

*
mai întâi trebuia să găsești vadul
ca să fie trecut râul
timpului
lustruitorul vieții
și-al pietrelor

Îmi amintesc de tata

și de atunci urci pe cărările
șerpuitoare
spre culmile muntelui
- totuși nesăbuit ar fi crezi cu tărie
că cerul acolo se revarsă

toți bătrânii din oraș îmi amintesc de tata
când moartea îi făcu cele dintâi avansuri
pe pământ străin – eram copilandru
bărbatul de pe cheiul pavat al portului
l-am văzut împiedicându-se din senin
i-am simțit ochiul umilit în inima mea
fiu aș fi putut să-i fiu

mai târziu
-de asta ești doar tu sigurcântecul privighetoarei
îl va preamări pe cel pur

și-mi amintesc de violonistul
ce scârțâia corzile
pe strada Paradis
și el o enigmă
toți bătrânii orașului
sub acest cer de toamnă
parcă îmi spun
ți-am fost tată cândva
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Între două neanturi
omul ce zace
în acest coșciug
de acum și pe veci smuls ne este
din ochi și
din glas
cum să-i rostim veșnicia

***
Veșnicia este memoria apei. Nemurirea sufletului este la fel ca acțiunea homeopatică, nici una nu se poate dovedi.

***
Partea vie a ființei lui s-a întors fără îndoială în neant, se unește acum și pentru totdeauna cu pământul, într-un loc
de verdeață din aceast moment ne putem reculege.

***
Neantul.
Siameza este o limbă copilărească, ea exprimă abstracția ce nu se poate rosti decât cu ajutorul cuvintelor celor mai
simple.
De acolo unde nu este nimic până acolo unde nimic nu este, acesta este epigraful scris de călugărul-pictor deasupra
caligrafiei sale.

***
De ce ne-ar fi teamă de neant? De acolo venim și iată că nu suntem morți. De la viață ni se trage moartea.

***
viața e sărutul
dăruit în întuneric
de buze necunoscute

Traducere în limba română: Denisa Crăciun
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Baki Ymeri

Inspirat de ființa zânelor noastre frumoase ca un răsărit de soare, Baki Ymeri este poetul fabulos
;i cutremurător care crede în steaua iubirii. Alberto aparține nu numai limbilor română ;i albaneză,
ci ;i limbilor germană, franceză, bulgară, macedoneană, slovenă, sârbocroată, aromână, italiană,
până la zece, ca un Cantemir întors prin Istoria hieroglifă spre poem, ca un cântec care caută o Europă
ma;teră. Ce bine că poetul nu ocole;te izvoarele! Cum de s-a oprit tocmai aici unde, alături de noi,
;i el a devenit poet! O fi oare o răscruce? O fi oare o mirare? O fi oare ceva dat care ne alege? Baki
Ymeri este poetul fabulos care stârne;te ninsoarea în limba română. El reface un drum întreg, numai
ca să dea o definiție versului său în albaneză, care albe;te mirarea limbii române.
Victor Marin Basarab
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Îmi mângăie sufletul
Plămânii, inspioratția
Și îmi spune:
Te simt, mai vreau,
Te iubesc
Bun gust dumnbezeisc!

Melancolii
Atâtea melancolii
Coboară din cer
Și ne roagă
Să nu-i uităm
Pe cei ce uită
Mierea magică
A vorbelor de duh
Jocul cu focul
Arta de-a dărui
Sufletul, visul
și magia cuvintelor.

Euridice
Atât de beat
Eram de bucurie
Când ne-am împăcat
Încât am uitat
Să te prind de mână
Și să-ți spun:
Ce frumoasă ești!

Atâtea melancolii
Vin spre mine și tine
Și ne roagă
Să nu-i uităm
Pe cei ce uită
Păcatul
Celor 77 de păcate
Ale jocului cu focul
Un câmp cu iarbă udă
Mierea iubirii
Sufletul visului
Și roua
Care ne spală de păcate!

Tu ai venit ca o lumină
Unui zâmbet
Care stârnește jocul
Cu focul
Care te-ntinerește
Printr-o ploaie
De explosii cosmice.

Generozitate

Nume comune
(Albano-Române)

Dacă vrei să reușești în viață
Trebuie să ieși în lume!
Viața te învață
Să te bucuri de gheața
Cuvintelor din Rai.
Dacă vrei să iei și să ai
Trebuie să dai!

Mugur, Bucur și Busuioc
Țin în obor o barză cu cioc
Și se duc duminică la talcioc.
Ciucă, Ciobanu și Tufă
Țin o turmă de oaie
Laie bucălaie…
Și uit-așa și iar-așa!

Suflet

Fluture, Badea și Budi
Marcu, Micu și Mina
Dina și Florentina
Construiesc
O fabrică de vise în Colentina
Pentru Zana, Deliana și Dana.

Parcă ești o ceață
Care se ridică ca o pisică
O floare albă de cireși
O lumină a dumnezeirii
Care într-o zi
Își pierde puterile
Și-ți spune:
Să nu spui niciodată
Că nu mai pot
Deși că eu sunt
Cel care pleacă
Fiindcă nu mai pot!

Cutremur
Tandrețe și eleganță
Lumina lină
A unui glas fermecător
Care geme sub tremurul
Inimii mele
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Similitudini

Dicționar onomastic

(Albano-Române)

(Albano-Român)

Crăciunul vine cu bucurie
Bucătăria se bucură
De bucate
Colacii, cuptorul și bucuria
Furca și fluturele
Traista, straița și modestia
Și Crăciunul
Unui balsam
Pentru sufletul
Mamelor inspirate
Care țes rime pe pânză:
Mâncărica am pregătit
Pentru soțul meu iubit!

Antichitate, putere și sensibilitate
Kodra, Codreanu, Cătunescu și Bucur
Bukuria e madhe
Este bucurie mare
Când ambele popoare
Poartă acleași nume de familii:
Duka, Daka și Ciuca
Luka,Lika și Dika
Deliu, Leka, Budi și Baraliu
Ciolacu, Schiopu, Craia și Țara
Buza, Bashota, Boletini, Rați
Și alte zâne de nume minune
Un munte de nume și prenume
Ca Brândușa și Engjellusha
Sau Miku și Tufa
Florilor din Craiova
Din Kosova și Moldova.

Știință
Mi-e dor de tine
Îmi spuneai din suflet
Când nu ne vedeam!

Istorie

O fii oare sufletul
O carte scrisă cu suflet
Ștința supremă
Care cercetează
Florile sufletului
Cu sufletul cât cerul de mare!

Am trăit fericiți
Cu o ființă fragilă
Între vise și cărți
Cu o bucată de brânză
Și pâine...
Tatăl meu purta opinci
Îmi aducea cărți cu bisagi
Și vorbea despre război:
A fost grozav
Când am auzit împușcături
Credeam că se destramă munții
Și urlau văile
Acolo, sus, spre cer
Dincolo de amurg
Când totul dintr-o dată s-a potolit
Și-a răsărit luceafărul de seară
Pe cerul cătunului.

Iubește din adâncul sufletului
Cântă despre sufletul ei
Hrănește pescărușii
Pășește prin toamna
Sufletului tău
Fiindcă sufletul meu
Este cel mai sensibil
Lucru pe pmânt!

Lăcomia unui cal
Poarta Raiului
Se spune
Că cine vorbește
Mult despre el însușii
Are ceva de ascuns.
Mincinosșii
Se laudă că sunt sinceri
Iar proștii că sunt deștepți.
Ea este el
Și el este ea:
Deșteaptă, periculoasă
Și dusă ca un cal
Care aleargă în lună
Cu picioarle goale.

Maria pasărea maistră
Al sufletului nostru
Floarea unui surâs
Calea, adevărul și lumina
Poarta Raiului
Satul copilăriei
Baia Mare și Satul Mare
Mureșul, Maramureșul cel blând
Și bun
Ca pâinea lui Dumnezeu.
64

decembrie 2021

decembrie 2021

POESIS INTERNA|IONAL

Maria este văpaia lunii
Gustul primăverii
O file de carte
Care te învață
Să te bucuri de viașa
Ea este mărul mamei
Un suflet protejat de îngeri
Care a urmat tot timpul
Calea luminii
Și-e tot ce avem mai bun
Pentru că este lângă noi.

De când te caut!

Oglinda

Zborul cuvintelor

Ești cea mai dulce lumină
A vieții mele
Îmi spunea
Frumusețea clandestină
A tăcerii
Când ieșea din baie
Era lacrima cuvântului
Care se frânge și plânge
Sânii ei zburdalnici
Tresăreau prin întuneric
Cerând noi mângăieri.

Stăpănesc cuvintele
Cu tăria lor
Pot construi un castel.

Uneori mă uiți ca să te uit
Uneori mă cauți să te caut
De când te caut, îmi spui
Și tăcerera tace
Sentimentele cresc.
Vino mâine seară
Ca să fie setea mai mare!

Energia cuvintelor vii
Jocul și focul lor
Pot adormi copiii.
Zborul cuvintelor
Sufletul și gustul lor
Pot amăgi o femeie.
Temperatura cuvintelor
Văpaia vorbelor vii
Pot zbura cu tine spre cer!
Puterera cuivintelor
și inima lor o ai
pentru a ajunge în Rai!

Iubire
Când te-am sărutat
Pentru prima oară
Miroseai a pădure virgină
A lapte îndulcit cu mierea
Sufletului
Care se topește
Doar pentru tine!

Femeia
Dunărea este foarte lată
Tu ești foarte frumoasă și caldă!
Doar prin cuvinte
Vreau să te transform
Într-un vulcan al plăcerii!

Trece timpul
Și fulgi de zăpadă
Se topesc pe bluza pieptului tău
Zbuciumat ca o navă
Care se clatină
Pe marginea
Buzelor lumii…

Pasiunea se purifică
Și lovitura valurilor
Care trec prin coapsele tale!
Izvorul, părăul, fluviul și marea
Tu ești marea mera înfuriată
Care geme sub brațele mele
Ca un vulcan
Ce explodează sub stele.

Energia cuvintelor vii
Din când în când
Energia cuvintelor vii
Coborând din gând în gând
Se rostogolesc spre tine
Te cuprind ca pe un prunc
Care a venit din Rai.
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